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Výskum a vývoj

IDENTIFIKÁCIA MAXIMÁLNEJ DOVOLENEJ CHYBY
OPTICKÉHO DIELENSKÉHO MERACIEHO MIKROSKOPU
Tatiana Kelemenová, Miroslav Dovica, Eduard Jakubkovič, Ivana Koláriková, Ondrej Benedik
Abstrakt
Dielenský merací mikroskop je určený na meranie dĺžkových rozmerov a odchýlok tvaru a polohy strojných alebo elektrotechnických súčiastok a prípadne iných miniatúrnych súčiastok. V článku je skúmaný dielenský merací mikroskop z hľadiska
maximálnej dovolenej chyby, ktorú je potrebné identifikovať, nakoľko výrobca ju neudáva.
Kľúčové slová
mikroskop, chyba, kalibrácia, etalón

IDENTIFICATION OF MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR
OF TOOLMAKERS MICROSCOPE
Tatiana Kelemenová, Miroslav Dovica, Eduard Jakubkovič, Ivana Koláriková, Ondrej Benedik
Abstract
Toolmaker microscope is dedicated to measuring of dimension, shape and position deviations of machine or electrical parts
and also other miniature parts. Paper deals with toolmaker measuring microscope from the viewpoint of maximum permissible
error, which is necessary to identify, because producer does not provide it.
Keywords
microscope, error, calibration, standard
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HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ METROLOGICKÉ ZABEZPEČENÍ
MĚŘENÍ NITROOČNÍHO TLAKU
Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Branislav Hučko, Sára Boriová, Miroslav Chytil,
Paulína Plesníková, Pavol Veselý
Abstrakt
Správné měření nitroočního tlaku v oftalmologické praxi je ovlivněno řadou faktorů působících na tato měření. V tomto příspěvku se věnujeme faktorům, které významně ovlivňují interakci při měření mezi bezkontaktním očním tonometrem a měřeným
objektem (pacient, etalonové zařízení s modelovým okem) s důrazem na lidskou, resp. umělou rohovku. Kvantifikací příspěvků
u faktorů působících na tato měření dokážeme výrazně snížit nejistotu celého měření a zabezpečit kvalitní navázání tlaků mezi
měřenými objekty.
Klíčová slova
bezkontaktní oční tonometr, měření, nitrooční tlak, rohovka, vývoj

MAIN FACTORS AFFECTING METROLOGICAL ASSURANCE
OF INTRAOCULAR PRESSURE MEASUREMENT
Jan Rybář, Stanislav Ďuriš, Branislav Hučko, Sára Boriová,
Miroslav Chytil, Paulína Plesníková, Pavol Veselý
Abstract
The correct measurement of intraocular pressure in ophthalmic practice is influenced by a number of factors affecting these
measurements. In this paper, we focus on the factors that significantly affect the interaction during measurement between
the non-contact ocular tonometer and the measured object (patient, standard device with a model eye) with emphasis on the
human, respectively artificial cornea. By quantifying the contributions for the factors acting on these measurements, we can
significantly reduce the uncertainty of the entire measurement and ensure quality pressure connections between the measured
objects.
Keywords
non-contact eye tonometer, measurement, intraocular pressure, cornea, development
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VLIV OKOLNÍCH PODMÍNEK NA OVĚŘENÍ ANALYZÁTORU DECHU
Kateřina Holušová, Zuzana Ďurišová
Abstrakt
Předkládaný článek má za cíl zkoumat vliv okolních podmínek na metrologické laboratorní ověření analyzátorů dechu. Každé
metrologické měření má přesně definované podmínky, za kterých může probíhat. Článek se zabývá vlivem teploty, tlaku a vlhkosti na naměřené hodnoty v průběhu procesu ověřování analyzátorů dechu. Vzhledem na to, že z naměřených hodnot se určují
odchylky od certifikované hodnoty použitého plynu, je důležité tyto vlivy zkoumat. Předkládaný článek poskytuje přehledné
zhodnocení těchto vlivů a poukazuje na ty podmínky, které způsobují překročení předepsané dovolené chyby měření.
Klíčová slova
analyzátory dechu, teplota, tlak, vlhkost

INFLUENCE OF AMBIENT CONDITIONS ON BREATH ANALYZER VERIFICATION
Kateřina Holušová, Zuzana Ďurišová
Abstract
The present article aims to examine the effect of ambient conditions on metrological laboratory breathanalyzer verification.
All metrological measurements have preciesly defined conditions under which the measurement should be taken. The article
presents influences of temperature, (air)pressure and humidity on values during the verification process of breathanalyzer.
It is important to study these influencing factors because the devations from certified values are determined to measured
values. This article gives summary view on the influencing factors which cause exceeding the maximum permissible error.
Keywords
breathanalyzers, temperature, pressure, humidity
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MERANIE A METROLOGICKÁ KONTROLA MOMENTOVÉHO NÁRADIA
Miloš Ujlaky, Anton Frič, Daniel Kysler
Abstrakt
Kontrola krútiaceho momentu sily hrá významnú úlohu v systéme zabezpečovania kvality výroby, montáže, či údržby. Článok
poukazuje na dôležitosť kontroly uťahovania skrutkových spojov, na kritické miesta a dôsledky zanedbania kontroly, venuje sa
jednotlivým druhom a typov meradiel dostupných na trhu s momentovým náradím, požiadavkám na meranie a metrologickú
kontrolu meradiel momentu sily. Cieľom článku je ukázať, že bez poznania predpísanej špecifikácie a použitia vhodného momentového náradia s adekvátnou metrologickou nadväznosťou nie je možné zodpovedne aplikovať správnu hodnotu krútiaceho momentu.
Kľúčové slová
moment sily, meranie, momentový kľúč, snímač momentu sily, metrologická nadväznosť, kvalita, predpísaná špecifikácia

Úvod
Existuje niekoľko spôsobov, ako spojiť diely a komponenty, avšak zďaleka najbežnejšou metódou spájania súčiastok
je použitie skrutky na uchytenie spájaných častí prostredníctvom skrutky a matice alebo závitového otvoru priamo
v jednom z komponentov. Výhodou tejto metódy je jednoduchosť návrhu a montáže, ľahká demontáž, produktivita
a v konečnom dôsledku nízke náklady. Kontrola krútiaceho
momentu sily v skrutkovom spoji je veľmi dôležitým faktorom v systéme zabezpečovania kvality výroby, montáže.
Realita ukazuje, že v mnohých odvetviach priemyslu je kontrola krútiaceho momentu prehliadaná. Mnoho výrobcov,
servisov nemá stanovenú, resp. nepozná špecifikáciu krútiaceho momentu pre každú zo svojich skrutkových aplikácií,
nehovoriac o kalibrácii používaného momentového náradia.
V niektorých výrobných prevádzkach, či pri údržbe používaných strojov a zariadení sa používa len bežne dostupné
uťahovacie náradie bez meracej funkcie, spoje sa nekontrolujú, čo prináša riziká, pretože keď sa niečo pokazí, už je
neskoro. Zlyhanie spoja môže viesť v niektorých prípadoch
ku skrytým chybám, ktoré môžu následne viesť ku katastrofickým následkom. Upevňovacie prvky, ktoré nie sú dostatočne utiahnuté, môžu voľne vibrovať a nadmerný krútiaci
moment môže uvoľniť závitové upevňovacie prvky. V inom
prípade, uvoľnenie skrutkového spoja, môžu spôsobiť napr.
teplotné zmeny počas výroby. Kontrola utiahnutia správnym
momentom sily je preto pre spoločnosť nevyhnutná, aby sa
zabezpečilo, že kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť ich výrobkov nebude ohrozená.

Ing. Miloš Ujlaky1,2, Ing. Anton Frič 1,3, Ing. Daniel Kysler1,3
1 Slovenská legálna metrológia, n. o.
2 Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania,
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
3 Ústav automatizácie, meraní a aplikovanej informatiky,
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita
v Bratislave
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História
Slovo „krútiaci moment“ sa bežne používa ako technický
pojem. Krútiaci moment však v staroveku znamenal „náhrdelník“. Kelti, ktorí ako dobyvatelia starej Európy, tieto
náhrdelníky nosili okolo krku ako symbol šľachtického rodu
a tiež ako kúzlo šťastia pre vstup do boja. Názov „krútiaci
moment“ bol daný starými Rimanmi, ktorí v latinčine opisovali tieto náhrdelníky ako skrútené a špirálovité skrutky
v tvare „torquere“, čo znamená „krútenie“. V súčasnosti sa
krútiaci moment už nepovažuje za krútenie keltských náhrdelníkov, ale ako krútiaci moment, ktorý vyjadruje skôr splnenie stanovených kritérií pri montáži skrutkových spojov,
resp. mieru utiahnutia skrutiek a rotačnú silu motorov. Účelom už nie je súboj o šťastie, ale krútiaci moment ako súčasť
bezpečnosti a sily. Mnoho rokov pod metrologickú kontrolu
spadali iba nástroje, ktorých používanie súviselo s bezpečnosťou. To sa zmenilo v sedemdesiatych rokoch, keď výrobcovia začali kalibrovať všetky svoje momentové nástroje už
aj v nadväznosti na vyššiu kvalitu výrobkov a spoľahlivosť
spojov. Komplexnejšia kalibrácia nástrojov sa opäť dostala
do pozornosti v 90. rokoch, keď výrobcovia začali vyrábať
menšie a ľahšie výrobky s menšími toleranciami. Na splnenie týchto špecifikácií je absolútne nevyhnutné správne kalibrované momentové náradie.
Definícia krútiaceho momentu
Moment sily je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje
mieru otáčavého účinku sily. Inak povedané, krútiaci moment je akákoľvek sila alebo systém síl, ktorých výsledná
sila spôsobuje rotáciu okolo pevnej osi.
Dôležitosť kontroly krútiaceho momentu
Aj keď existuje mnoho metód na spojenie dvoch alebo viacerých častí dohromady, vďaka jednoduchosti montáže a demontáže je použitie závitových spojov ideálna voľba pre
akékoľvek aplikácie.
Cieľom závitového upevňovacieho prvku je zvierať časti
spolu s ťahom väčším ako vonkajšie sily, ktoré majú tendenciu ich oddeľovať. Skrutka potom zostáva pod neustálym
napätím a je odolná voči poškodeniu.
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Ak je však počiatočné napätie príliš nízke, na skrutku pôsobia rôzne zaťaženia, smerujúce k poškodeniu spojovacieho
prvku (obrázok 1) [6].

bom, ako to zabezpečiť, je špecifikácia a následné utiahnutie
predpísaným momentom. Špecifikácie krútiaceho momentu
sa značne líšia v závislosti od požiadaviek na kvalitu spoja.
Zvyčajne sú skrutky utiahnuté na 75 % až 90 % hraničnej
hodnoty tzv. medze klzu.
Prax ukazuje, že sú aj spoločnosti, ktoré sú si vedomé týchto rizík, preto používajú vhodné momentové náradie (kľúče,
skrutkovače, snímače) na uťahovanie a kontrolu utiahnutia
skrutkového spoja. Základným predpokladom pre použitie
momentového náradia je nevyhnutnosť poznať predpísané
špecifikácie, hodnoty utiahnutia skrutiek (Obrázok 4).

Obrázok 1 Sily pôsobiace v skrutkovom spoji
Obrázok 4 Predpísané špecifikácie krútiaceho momentu pre
konkrétny model auta

Obrázok 2 Uvoľnené skrutka na vodnej pumpe

Obrázok 3 Dôsledok poškodenia výfukového potrubia
Ak je počiatočné napätie príliš vysoké, môže proces utiahnutia spôsobiť deštrukciu spojovacieho prvku, alebo spojovaného materiálu. Na obrázku 2 je príklad pretekárskeho
špeciálu, kedy zrejme boli skrutky na ľavom výfukovom
potrubí nadmerne utiahnuté, skrutky zlyhali, došlo k roztrhnutiu rozdeľovača výfukového potrubia, pričom došlo k nekontrolovanému úniku výfukových plynov (cca 3000 kW),
čo spôsobilo, že auto vystrelilo do vzduchu, pri rýchlosti
viac ako 320 km · s-1 [6] Spoľahlivosť spoja preto závisí
od správneho počiatočného napätia. Najpraktickejším spôso7

Správne dotiahnutie montážneho spoja dnes už ale nepostačuje, sú výrobné a montážne postupy, ktoré stanovujú vykonávať tzv. post-montážny audit, kedy sa s časovým odstupom posudzuje či nedošlo k uvoľneniu spoja, poškodeniu
konštrukcie spájaných a spojovacích materiálov.
Kontrola sa týka aj praxe a preventívnej údržby. Na zachovanie stálej spoľahlivosti je potrebné pravidelne kontrolovať
opotrebovanie alebo chybné súčasti momentových nástrojov.
Pravidelná údržba a kalibrácia krútiaceho momentu zaisťujú
opakovateľný výkon a presnosť, ako aj dodržiavanie požiadaviek súvisiacich noriem. Správne štruktúrovaný program
preventívnej údržby optimalizuje výkon nástroja a znižuje
neočakávané prestoje, čím v dlhodobom horizonte šetrí čas
a peniaze.
Momentové náradie
Mať vhodné meracie zariadenie je základným predpokladom
pre dosiahnutie požadovanej kvality.
Ručné nástroje momentu sily, či už ide o kľúče alebo skrutkovače, môžu poskytovať presnosť a výkon za cenu rýchlosti, za nižšiu cenu ako elektrické alebo vzduchové náradie.
Ručné skrutkovače momentu sily majú spojkový mechanizmus, ktorý pri použití zvolenej úrovne krútiaceho momentu
prekĺzava, čím sa zabráni aplikácií nadmernému momentu
sily.
Limitné momentové kľúče sú považované za praktické ručné
momentové náradie, ktoré sú užitočné pre každodenné uťahovanie, je možné s nimi dosiahnuť veľké momenty. Pre kritické spojovacie prvky sú uprednostňované camover kľúče
vnútornými spojkami, ktoré neumožnia preťaženie utiahnutia spoja.
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Alternatívou sú ukazovacie (indikačné) momentové kľúče,
ktoré na rozdiel od Camover kľúčov, však pri dosiahnutí určeného momentu sily neprekĺznu, spoliehajú sa iba na zvukové signály, aby upozornili svojho operátora na dosiahnutie
správneho momentu sily. Indikačné momentové kľúče sú
určené na presnejšie uťahovanie.
Momentové náradie, vrátane elektrických skrutkovačov,
pneumatických nástrojov s nepretržitým pohonom a pulzných nástrojov sú rýchle a so špecifikovanými metrologickými parametrami, ale dodávajú sa s vyššou cenou. Elektrické
skrutkovače sú ideálne pre malé upevňovacie prvky a vysokorýchlostné montážne linky. Môžu sa ľahko pripojiť k monitorovacím, resp. riadiacim systémom alebo automatizovaným montážnym programom, čím sa zvýši kontrola kvality. Pneumatické náradie s nepretržitým pohonom je rýchle
a môže dodávať viac energie ako elektrické skrutkovače.
Impulzné náradie, ktoré využívajú stlačený vzduch na otáčanie spojovacích prostriedkov pomocou série rýchlych impulzov, sú schopné dodávať viac energie ako pneumatické
nástroje s plynulým pohonom bez toho, aby tým došlo k poškodeniu ich obsluhy. Ich pulzná akcia ich však robí o niečo
menej presnými.
Snímače na meranie krútiaceho momentu sú používané
v mnohých odvetviach priemyslu, napr. na trvalý monitoring
výrobných procesov, pohonov, manipulátorov, testovanie
a v neposlednom rade, ako súčasť zariadení na metrologickú
nadväznosť pracovného momentového náradia.
Meranie momentu sily momentovým náradím
Krútiaci moment je prenášaný jedným z nasledujúcich spôsobov:
 momentové náradie rotuje okolo pevnej osi (napr. momentové kľúče),
 momentové náradie je v stabilnej polohe, pričom nositeľom momentu je rotačná časť tohto náradia (napr. elektrické tzv. uťahovacie náradie)
Vo všetkých prípadoch výsledná sila pôsobiaca na momentové náradie je kolmá na os rotácie.
Súčasťou monitorovania kvality je už tradične meranie momentu, ktorý vytvára zaťaženie zovretím. Na výsledky uťahovania majú však vplyv aj rozdiely v trení a v komponentoch. Preto treba merať aj druhý rozmer, ktorým je najčastejšie uhol pootočenia. Kontrola a monitorovanie momentu
a uhla môže odhaliť chyby akými sú chýbajúce tesnenia,
skrížené závity, problémy materiálu a chyby operátora, ale aj
kvôli limitovanej dĺžke závitu.
Metrologická nadväznosť momentu sily
Tak ako je základným predpokladom pre použitie momentového náradia nevyhnutnosť poznať predpísané špecifikácie,
tak ďalším nevyhnutným krokom je zabezpečenie metrologickej nadväznosti meradiel momentu sily. Metrologická
nadväznosť sa musí zabezpečovať v súlade s požiadavkami
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2020

ISO/IEC 17025. Kontrola momentových kľúčov sa vykonáva v dvoch etapách:
Pred uvedením na trh – výrobca momentového náradia má
pri výrobe vychádzať z medzinárodnej normy STN EN ISO
6789-1, ktorá stanovuje požiadavky a metódy skúšok zhody
návrhu a skúšky zhody kvality ako aj minimálne požiadavky na deklarovanie zhody. Norma okrem požiadaviek na návrh stanovuje aj klasifikáciu ručného momentového náradia
a tiež stanovuje maximálne prípustné chyby pre jednotlivé
triedy náradia. Z normy tiež vyplýva, že meradlo musí, pre
účel klasifikácie, prejsť metrologickou kontrolou, kalibráciou.
Počas používania – norma uvádza, že ak používateľ využíva procedúry na kontrolu skúšobných prístrojov, potom tieto procedúry musia zahŕňať aj momentové náradie. Interval
kalibrácie závisí od prevádzkových faktorov predovšetkým
však od frekvencie používania a následne od ostatných faktorov (napr. požadovaná presnosť, miera zaťaženia, podmienky okolia, dlhodobá stabilita). Ak sa neprihliada na uvedené
faktory norma odporúča periódu 12 mesiacov alebo 5000
cyklov zaťaženia, podľa toho čo nastane skôr. V oblastiach,
kde sa kladie vysoký dôraz na kvalitu, kde je vysoká denná
frekvencia používania momentového náradia (napr. automobilový priemysel a práva v troch smenách) sa vykonávajú
tzv. interné kontroly na týždennej, príp. mesačnej báze. Pre
uvedený účel sa používajú testovacie zariadenia, ktorých súčasťou je tenzometrický snímač.
Metrologická nadväznosť (kalibrácia) ručného momentového náradia sa realizuje porovnaním s etalónovými snímačmi
momentu sily. Minimálne požiadavky na kalibráciu etalónov
momentu sily používaných na kalibráciu momentového náradia vrátane neistoty merania sú stanovené v prílohe C druhej časti medzinárodnej normy Montážne náradie na skrutky
a matice, Ručné momentové náradie, STN EN ISO 6789-2.
Dôležitým medzinárodným normatívnym dokumentom je
EURAMET cg-14 v 2.0, návod na kalibráciu statických meracích zariadení na moment sily. Technická norma plnohodnotne popisuje požiadavky na statickú kalibráciu zariadení
používaných na kalibráciu momentu sily. Treba tiež povedať,
že je to jeden z prvých dokumentov, ktorý zosumarizoval
a stanovil požiadavky na meracie zariadenia momentu sily.
Metrologickú nadväznosť momentových kľúčov, snímačov,
etalónových snímačov ponúkajú akreditované laboratória
Slovenskej legálnej metrológie, n. o. Príloha osvedčenia
o akreditácií je prístupná na webe SNAS.

Obrázok 5 Reťazec metrologickej nadväznosti
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Regulácia používania meradiel momentu sily
V Slovenskej republike je používanie vybraného momentového náradia regulované. Týka sa to používania momentových kľúčov v oblastiach špecifikovaných v §11 zákona č.
157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o metrológii). Charakteristickou oblasťou
regulácie používania je oblasť zabezpečenia bezpečnosti,
ktorej typickým predstaviteľom sú autoservisy. Podrobnosti o metrologickej kontrole momentových kľúčov stanovuje
vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.. o meradlách a metrologickej kontrole, Príloha č. 42 Momentové kľúče. Z vyhlášky vyplýva, že momentové kľúče podliehajú pred uvedením
na trh schváleniu typu a prvotnému overeniu a počas používania následnému overeniu.
Záver
V čase neustále zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitu, efektivitu, či hospodárnosť by malo byť používanie správneho
momentového náradia neodmysliteľnou súčasťou každej
výrobnej, montážnej prevádzky, ako aj súčasťou plánov preventívnej údržby strojov a zariadení používaných na tento
účel. Základným predpokladom je pochopiť podstatu danej

problematiky, analyzovať riziká a možné dôsledky a následne zabezpečiť vhodné riešenia týkajúce sa správneho merania a vyhodnotenia výsledkov meraní, ktoré vychádza z použitia momentového náradia adekvátneho rozsahu a presnosti.
Poďakovanie
Tento článok je podporený projektom APVV-18-0066
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže.
Literatúra
STN EN ISO 6789-1: 2017 Momentové náradie na skrutky a matice, Ručné momentové náradie, časť1 Požiadavky
a metódy skúšok zhody návrhu a skúšky zhody kvality. Minimálne požiadavky na deklarovanie zhody.
STN EN ISO 6789-2: 2017 Montážne náradie na skrutky
a matice, Ručné momentové náradie, Časť 2: Požiadavky na
kalibráciu a stanovenie neistoty merania.
EURAMET cg-14 v 2.0 Static Torque Measuring Devices 01
STN EN ISO/IEC 17025: 2017 General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories
www.tohnichi.com
www.mhforce.com
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VODÍKOVÁ STRATÉGIA PRE KLIMATICKY NEUTRÁLNU EURÓPU

Úvod
V integrovanom energetickom systéme môže vodík podporovať dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, výroby elektriny a jej dodávku do budov v celej Európe. Vodíková stratégia EÚ rieši, ako tento potenciál využiť v praxi pomocou
investícií, regulácie, tvorby trhu a výskumu a inovácií. Vodík
je možné použiť v odvetviach, ktoré nie sú vhodné na elektrifikáciu, a skladovať tak, aby sa vyvážili variabilné toky
energie z obnoviteľných zdrojov. To sa však dá dosiahnuť
len koordinovanou činnosťou verejných a súkromných sektorov na úrovni EÚ. Prioritou je rozšíriť využívanie vodíka
z obnoviteľných zdrojov vyrábaného prevažne z veternej
a slnečnej energie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sú však na rapídne zníženie emisií a podporu rozvoja
životaschopného trhu potrebné aj ďalšie formy nízkouhlíkového vodíka [1]. Ako sa uvádza v dokumente Európskej
komisie, COM(2020) 301 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe, investície do vodíka podporia udržateľný
rast a zamestnanosť, ktoré budú v kontexte oživenia z krízy
COVID-19 rozhodujúce. Plán obnovy Európskej komisie1
zdôrazňuje potrebu uvoľniť investície pre kľúčové čisté
technológie a hodnotové reťazce. Európska komisia v tomto
dokumente zdôrazňuje používania čistého vodíka ako jednu
zo základných oblastí, ktorú je potrebné vyriešiť v súvislosti
s prechodom na čistú energiu, a uvádza niekoľko možných
spôsobov podporiť jeho používanie [2].
Princíp fungovania
Čistý vodík sa voľne v prírode nevyskytuje a preto keď
ho potrebujeme získať je nutná elektrolýza vody. Z tohto
poznatku vyplýva, že čistý vodík nie je primárna energia,
ale sekundárna a na jeho výrobu potrebujeme primárnu
energiu v podobe elektrickej energie vyrobenej z fosílnych
palív alebo elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov ako
sú veterné elektrárne, elektrovoltaické články atď. Tak aby
bol naplnený cieľ klimatickej neutrality je potrebné pri výrobe čistého vodíka (elektrolýze) využívať odpadovú vodu
a nadprodukciu elektrickej energie vyrobenej z fosílnych
palív. V rámci procesu výroby (elektrolýzy), prenosu, uskladňovania, distribúcie ako aj určovania kvality a ceny čistého
vodíka je nutné vykonávať merania, a to meradlami s metrologickým zabezpečením nech už to je metrologická kontrola
meradiel alebo kalibrácia meradiel.
Súčasný stav metrologického zabezpečenia
V súčasnosti sú v rámci metrológie zabezpečené, čo sa
týka vodíka, meradlá prietoku, kedy Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) vydala svoje odporúčania, a to:
a) OIML R 81:1998 Dynamické meracie zariadenia
a systémy pre kryogénne kvapaliny,
b) OIML R 139:2018 Systémy na meranie stlačeného
plynného paliva pre vozidlá.
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2020

Odporúčanie OIML R 81 obsahuje metrologické a technické požiadavky a spôsob metrologickej kontroly na meracie zariadenia a systémy používané na dynamické meranie
kryogénnych kvapalín v stacionárnych nádržiach, alebo nádržiach namontovaných na vozidle a slúžiace na doplňovanie paliva a odporúčanie OIML R 139 obsahuje metrologické a technické požiadavky a spôsob metrologickej kontroly
na systémy na meranie stlačeného plynného paliva pre vozidlá čo sú meracie systémy určené na tankovanie motorových vozidiel, malých člnov a lietadiel stlačeným zemným
plynom, vodíkom, bioplynom, plynnými zmesami alebo inými stlačenými plynnými palivami.
Podľa týchto odporúčaní výrobcovia vyrábajú tieto meradla a národné metrologické autority pre legálnu metrológiu ich následne v používaní overujú. Z vyššie uvedeného je
zrejme, že metrologické zabezpečenie v rámci čistého vodíka sa dotýka len prenosu, skladovania, distribúcie a predaja
čistého vodíka, a to iba do množstva ale vôbec nepostihuje
samotnú elektrolýzu čistého vodíka, to znamená metrologické zabezpečenie technologického procesu výroby po kvantitatívnej ako aj kvalitatívnej stránke.
Východiská
Pre zabezpečenie technologického procesu výroby čistého vodíka bude nevyhnutné vybudovať metrologický systém, ktorý bude riešiť
a) metódy a postupy meraní technických, chemických
a fyzikálnych veličín,
b) metrologické zabezpečenie používaných meradiel,
c) metrologickú nadväznosť meradiel a
d) kontinuálne zabezpečovanie komplexných metrologických služieb pre tieto meradlá.
Témy
Z kapitoly východiska je možné vygenerovať témy, ktoré
bude nevyhnutné v najbližšom období rozpracovať do konkrétnych projektových úloh.
Téma č. 1 – Metódy a postupy meraní technických,
chemických a fyzikálnych veličín pri výrobe vodíka
V rámci tejto témy musia byť vypracované metódy a postupy merania technických, chemických a fyzikálnych veličín v technologickom procese výroby vodíka, a to od merania veličín s použitím vhodných meradiel, stanovenia
podmienok merania, spracovanie výsledkov, odovzdania
výsledkov až po uloženie údajov do úložiska. Taktiež musí
byť stanovený matematický aparát spracovania výsledkov,
v ktorom musia byť zohľadnené metrologické aspekty ako
sú chyby merania, neistoty atď.
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Téma č. 2 – Metrologické zabezpečenie meradiel
používaných pri výrobe vodíka
V tejto téme musí byť vyriešené metrologické zabezpečenie meradiel, ktoré sa používajú v technologickom procese
výroby vodíka, a to pri samotnej prvotnej inštalácii meradiel
ako aj následne v prevádzke. V prípade použitia určených
meradiel pôjde o metrologickú kontrolu u ostatných meradiel pôjde o kalibráciu. Téma musí dať odpovede na základné metrologické požiadavky kladené na tieto meradla,
na rekalibračné intervaly a spôsoby ako realizovať korekcie
v prípade určenia chyby meradla. Ďalej v rámci tejto témy
musí byť navrhnutá komplexná infraštruktúra pre toto metrologické zabezpečenie.
Téma č. 3 – Metrologická nadväznosť meradiel
používaných pri výrobe vodíka (etalonáž)
Pre potreby metrologického zabezpečenia meradiel je
nevyhnutné vybudovať systém metrologickej nadväznosti
meradiel, a to súborom etalónov požadovaných veličín, ktoré budú nadviazané na etalóny vyššej metrologickej úrovne.
Téma č. 4 – Kontinuálne zabezpečovanie komplexných
metrologických služieb pre meradlá používané
pri výrobe vodíka
Pre metrologické zabezpečenie meradiel, ktoré sa používajú v technologickom procese výroby vodíka je nevyhnutné vybudovať metrologické služby, ktoré budú poskytované
komplexne od inštalácie meradla, cez používanie a opravy,
a to v kontinuálnom režime s evidenciou meradiel a poskytovania overenia alebo kalibrácii a zabezpečovanie oprav
a poradenstva.
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Záver
Z vyššie uvedeného je zrejme, že v súčasnosti nie sú merania a používané meradla v technologickom procese výroby
vodíka dostatočne metrologický zabezpečené, a že v budúcnosti s rozvojom jeho výroby bude nevyhnutné vybudovať
metrologický systém, ktorý zabezpečí správnosť merania
v tejto oblasti, čím bude zabezpečená jej kvalita a bezpečnosť.
Literatúra
[1] Národná vodíková asociácia Slovenska: Európska
vodíková stratégia. Dostupné z WWW: https://nvas.sk/
sk/2020/07/09/europska-vodikova-strategia/
[2] Európska komisia: A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. Dostupné z WWW: https://ec.europa.eu/
energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
Poznámky
Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation’, COM(2020) 456 final.
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NIE JE RÚŠKO AKO RÚŠKO.
OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST PRED KORONAVÍRUSOM
Ochranné rúška sú vysoko aktuálnou témou, nakoľko
máme v súčasnosti na Slovensku druhú vlnu pandémie COVID-19 a denne pribúdajú stovky pozitívne diagnostikovaných
občanov. Od 1. októbra 2020 je navyše nosenie ochranných rúšok opäť povinné aj v exteriéri. Podľa odborníkov majú rúška
nespochybniteľnú ochrannú funkciu pred nákazou, ale sú všetky rúška aj bezpečné?
K danej téme Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) usporiadal tlačovú besedu, v rámci ktorej na uvedenú tému vystúpili
predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská, riaditeľka
odboru skúšobníctva a európskych záležitostí Monika Laurovičová a riaditeľka spoločnosti VÚTCH – CHEMITEX Žilina
Dana Rástočná Illová.
Úrad má v portfóliu skúšobníctvo v oblasti určených výrobkov, čo znamená tých výrobkov, kde ide o bezpečnosť a kam
patria aj osobné ochranné prostriedky a zdravotnícke pomôcky.
Takéto výrobky sa označujú označením CE.
Úrad však produkty neskúša, ale autorizuje slovenské firmy na ich skúšanie a posudzovanie. Keďže legislatíva v oblasti
takýchto výrobkov je rovnaká v celej Európskej únii (ďalej len
„EÚ“), certifikáty slovenských skúšobní sú uznané aj v ostatných krajinách EÚ. Za výrobok, ktorý sa uvedie na trh však nesie zodpovednosť výrobca, resp. dovozca, či distribútor. Preberá
teda zodpovednosť aj za to, aby bol výrobok, ktorý predáva vyskúšaný a posúdený, či spĺňa požiadavky, ktoré sú naň kladené.
V súvislosti s certifikáciou ochranných rúšok sa na úrad v
ostatnom čase obrátila aj Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Pri kontrole certifikátov od potenciálnych
dodávateľov úrad zistil, že v mnohých prípadoch výrobky na
ochranu dýchacích ciest buď nemali žiadne certifikáty, alebo
mali certifikáty vydané skúšobňami, ktoré boli autorizované na
iné výrobky.
Rúška na každodenné použitie môžu byť textilné, papierové, plastové alebo z iných materiálov. Zásadou je, aby bol
materiál zdravotne nezávadný. Na textilné rúška sa vzťahujú
rovnaké požiadavky, ako na bežné textilné výrobky. Známe v
súčasnosti je, že môžu obsahovať strieborné vlákna. V tomto
prípade sa posudzuje aj antibakteriálna aktivita. Majú buď priamo na výrobku alebo na obale informáciu o zložení materiálu,
o praní, žehlení, sušení a podobne. Materiály, používané na výrobu tvárových rúšok nesmú spôsobovať podráždenie, nesmú
mať alergénne alebo iné toxické účinky. K tvárovým maskám
je potrebné pristupovať tak, aby každý výrobok uvedený na trh
zabezpečoval úroveň ochrany používateľa a zároveň nepredstavoval riziko pre jeho zdravie a bezpečnosť.
Na Slovensku sa po vypuknutí pandémie rozmohli najmä
textilné rúška, na čo Slovensko okamžite zareagovalo a úrad
spolu s ďalšími zainteresovanými organizáciami operatívne
usmernili posudzovanie a skúšanie textilných rúšok. Stalo sa
tak ešte v marci 2020 hneď po vypuknutí pandémie, pričom v
rámci EÚ bol prijatý odporúčací dokument na posudzovanie
a skúšanie tvárových rúšok na každodenné použitie až v júni
tohto roku.
Považujeme to za jeden z hlavných dôvodov, prečo iné
krajiny EÚ nezaviedli povinnosť nosiť textilné rúška hneď od
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začiatku pandémie. Textilné rúška neboli bežne na trhu a veľa
krajín si ich ani nevedelo ušiť. Slovensko zareagovalo veľmi
rýchlo a z noci do rána bolo zaplavené textilnými rúškami.
Tým, že bolo od začiatku jasné ako sa majú skúšať, nebol na
Slovensku problém ich ani predávať. Kým sa však zareagovalo
na európskej úrovni, bol jún.
O skúšanie a certifikáciu textilných rúšok žiadali v ostatných mesiacoch najmä slovenskí výrobcovia, v menšej miere
dovozcovia. Počas mesiacov marec – jún 2020, sa vykonali
skúšky na textilných rúškach a bolo vydaných približne 40
certifikátov, ktoré samozrejme pokrývali tisícky textilných rúšok uvedených na trh. Pozitívne a zároveň dôležité je, že počas skúšania textilných rúšok, ktoré boli doručené do skúšobne
VÚTCH-Chemitex v Žiline, nebol zaznamenaný žiadny prekročený obsah škodlivej chemickej látky, ktorá by sa nachádzala v textilnom materiáli. Rúška nemôžu dráždiť pokožku,
ani byť toxické. Skúšanie textilného rúška trvá približne sedem
až desať dní.
Ďalšou kategóriou sú chirurgické masky, ktoré sú primárne vyrábané pre zdravotnícky personál, aby bol v prvom rade
chránený pacient, aj keď samozrejme je chránený aj používateľ chirurgickej masky. Nesterilné chirurgické masky patria do
triedy I zdravotníckych pomôcok a výrobca, ak je na to vybavený, si ich môže vyskúšať aj sám. Pri sterilných chirurgických maskách už vstupuje do procesu európska skúšobňa, tzv.
notifikovaná osoba. Sterilné chirurgické masky sa využívajú
napríklad pri operáciách alebo pri pacientoch s otvorenými ranami a podobne. Chirurgické masky musia spĺňať požiadavky
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok, ktoré transponuje smernicu Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych
pomôckach a príslušných technických noriem.
Treťou skupinou sú osobné ochranné prostriedky, filtračné
tvárové polmasky kategórie FFP2 alebo FFP3, tzv. respirátory,
ktoré môžu byť s ventilmi, alebo bez ventilov. Osobné ochranné prostriedky musia spĺňať požiadavky európskej legislatívy
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425
o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice
Rady 89/686/EHS a príslušných technických noriem. Respirátory patria do najprísnejšej III. kategórie osobných ochranných
prostriedkov a sú vyvinuté tak, aby chránili používateľa proti
vážnemu poškodeniu zdravia, resp. smrti. Sú však aj najčastejšie falšované.
Na záver si dovolíme uviesť, že ak sa textilné rúška správne
nosia, majú svoj efekt a zohrávajú dôležitú úlohu pri potláčaní
šírenia infekcií, a to tým, že minimalizujú šírenie respiračných
kvapôčok uvoľňovaných pri hovorení, kašľaní alebo kýchaní.
Môžu tak poskytnúť primeranú úroveň ochrany v prostredí
okolo infikovaných osôb.
Podrobnosti k uvedenej téme sú zverejnené na webovom
sídle úradu www.unms.sk v časti COVID-19 aktuálne informácie.
RNDr. Ľubica Srebalová
odbor skúšobníctva a európskych záležitostí,
ÚNMS SR
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ODOVZDÁVANIE OCENENIA PREDSEDNÍČKY ÚRADU PRE NORMALIZÁCIU,
METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pri príležitosti Svetového dňa metrológie, 20. mája, ktorým si pripomíname podpísanie Metrickej konvencie z roku
1875 predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská,
MBA v zastúpení podpredsedom úradu Ing. Tomášom Petákom, PhD. udeľovala ocenenie predsedníčky úradu, Cenu
Jána Andreja Segnera za metrológiu za rok 2019 (ďalej len
„Segnerova cena“).

Segnerova cena nesie meno Jána Andreja Segnera, bratislavkého matematika, fyzika a vynálezcu, po ktorom je
pomenované koleso pracujúce na princípe reaktívnej sily
a ktorý stál pri základoch merania rýchlosti prúdenia vody
a jej pretečeného množstva. Motívom Segnerovej ceny je
vyobrazenie portrétu Jána Andreja Segnera spoločne s textom „Cena Jána Andreja Segnera za metrológiu“. Na zadnej
strane je vyobrazené tzv. Segnerovo koleso – významný objav, ktorý otvoril cestu ku konštrukcii vodných turbín. Segnerova ceny je vyrazená z kovu, povrchovo mosadzná a má
formát okrúhlej medaily.
Cenou Jána Andreja Segnera za metrológiu
za rok 2019 boli ocenení:

Ing. Ján Hanák ‒ za dlhoročnú aktívnu činnosť
a prínos v oblasti metrológie

Odborný prínos Ing. Jána Hanáka predstavujú jeho aktivity súvisiace s riešením úloh z oblasti metrologického
zabezpečenia elektrického výkonu a práce pre potreby energetiky, výrobcov, dovozcov a užívateľov určených meradiel
elektrického výkonu a práce z oblasti kalibrácie: etalóvých
elektromerov, meracích staníc na overovanie elektromerov,
kalibrácie mier a meradiel elektrického výkonu. Ako odborný garant pre oblasť metrologického zabezpečenia elektrického výkonu a práce, v rámci vzdelávania školiaceho strediska Slovenského metrologického ústavu, vykonáva školenia a prípravu pracovníkov z oblasti priemyslu. V rámci
pôsobnosti Skúšobného laboratória pri Slovenskom metrologickom ústave zodpovedá za oblasť skúšania elektromerov.
Je autorom a spoluautorom viacerých výskumných správ
a pracovných postupov. Ako člen technickej normalizačnej
komisie spolupracoval pri tvorbe národných normatívnych
predpisov. Svojou prácou sa značnou mierou zaslúžil o prenos poznatkov do praxe.
doc. Ing. Anton Švec, CSc. ‒ za dlhoročnú
aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie
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Docent Anton Švec je osobou zodpovednou za Národný etalón aktivity rádionuklidov, pracuje v oblasti metrológie ionizujúceho žiarenia, špeciálne metrológie aktivity,
od roku 1996, kedy nastúpil zo zamestnania v Slovenskom
metrologickom ústave a prevzal laboratórium aktivity rádio
nuklidov, ktoré sa postupne obnovovalo a rozširovalo. Vybudoval Národný etalón aktivity rádionuklidov do podoby
v akej ho poznáme dnes, pričom doc. Švec prispel najmä
svojimi odbornými vedomosťami pri výbere zariadení a ich
uvádzaní do prevádzky ako aj pri zisťovaní metrologických
parametrov jednotlivých zariadení. Samostatne riešil úlohy,
projekty a programy rozvoja metrológie v danej oblasti a zabezpečoval metrologické výkony pre organizácie z oblasti
zdravotníctva, hygieny, civilnej ochrany a energetiky. Medzi najvýznamnejšie oblasti výskumu v oblasti metrológie,

ktorým sa doc. Švec dodnes venuje sú stanovenie aktivity
rádionukludov ionizačnými komorami, gama-spektrometria
a v neposlednom rade stanovenie aktivity plošných zdrojov.
Doc. Švec sa napriek obmedzeným možnostiam Slovenského metrologického ústavu v porovnaní so zahraničnými
národnými metrologickými inštitúciami dokázal etablovať
medzi metrologickú špičku v oblasti merania aktivity rádionuklidov.
V mene redakcie oceneným srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa metrologických úspechov.
Ing. Martina Páleniková
odbor metrológie, ÚNMS SR

ODOVZDÁVANIE CENY
JOHANNA WOLFGANGA KEMPELENA ZA SKÚŠOBNÍCTVO
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky (ďalej
len „úrad“) aj v roku 2020
organizoval odovzdávanie
Ceny Johanna Wolfaganga Kempelena za skúšobníctvo (ďalej len „Cena J.
W. Kempelena“). Vzhľadom na epidemiologickú
situáciu sa však udeľovanie
cien uskutočňovalo individuálne.
Johann Wolfgang von
Kempelen bol vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista. Skonštruoval viaceré mechanizmy a zariadenia. So svojím šachovým automatom porážal aj
zdatných šachistov, avšak za jeho najvýznamnejší vynález sa
dnes pokladá hovoriaci stroj. V tieni týchto objavov čiastočne zostali vynálezy významné pre prax ako prototyp umelých
končatín alebo špeciálny písací stroj pre slepcov. Zabezpečil
však aj vodu pre bratislavský hrad a postavil most cez Dunaj.
Hovorí sa, že kto sa dotkne prsta sochy Johanna Wolfganga Kempelena, dostane nápad, ktorý môže zmeniť životy
ľudí. Táto legenda už stihla vzniknúť od 19. decembra 2017,
kedy bola odhalená socha učenca a vynálezcu v záhrade Vodárenského múzea v Bratislave. Bronzová socha Kempelena
v životnej veľkosti je prvou sochou mysliteľa a vynálezcu na
Slovensku. Jej autorom je akademický sochár Róbert Czingel. Pri tvorbe sa nechal inšpirovať jeho životom, kým bol
a čím sa zaoberal.
Cena J. W. Kempelena sa udeľuje za významný prínos jednotlivca alebo pracovného kolektívu, ktorý prispel
k rozvoju skúšobníctva a posudzovania zhody v Slovenskej
republike v nasledujúcich kategóriách:
• významné technické riešenia v oblasti prístrojového
zabezpečenia a metód skúšania,
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•
•
•
•
•

významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených
s posudzovaním zhody a certifikáciou,
rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,
osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach,
dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.

Udeľovanie Ceny J. W. Kempelena má skoro 20-ročnú tradíciu. Posledné udeľovanie sa uskutočnilo v roku
2017, kedy bolo ocenených 9 jednotlivcov. Tento rok Cenu
J. W. Kempelena slávnostne udelila predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská a podpredseda úradu Tomáš Peták dvanástim jednotlivcom a jednému kolektívu:

kolektív Výskumného ústavu zváračského – Ing. Peter
Ďurík, IWE, Mgr. Martina Dubinová, Dušan Koterba, Veronika Malíková, Ing. Kristína Tatarová, Mgr. Henrieta Vargová, Jana Smetanová
Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní
a nedeštruktívnom skúšaní pri Výskumnom ústave zváračskom sa podieľal veľkou mierou na vytvorení certifikačného
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systému pre rôzne kvalifikačné úrovne pracovníkov vo zváraní a NDT na Slovensku.
Tento kolektív je jedným z najdlhšie pôsobiacich certifikačných orgánov nie len na Slovensku, ale aj v európskom
meradle v danej oblasti. Organizácia zastupuje Slovensko
v medzinárodných a európskych organizáciách pre zváranie.
Pôsobením v týchto medzinárodných organizáciách sa aktívne podieľa na vytváraní noriem, štandardov a medzinárodne
uznávaných nariadení v oblasti zvárania, spájania a delenia
materiálov.
Ocenením pre kolektív bolo aj usporiadanie najvýznamnejšej celosvetovej konferencie v roku 2019, ktorým bolo
72. zasadnutie výboru pre zváranie spojenej s medzinárodnou konferenciou, na ktorej sa zúčastnilo 800 zástupcov zo
47 krajín sveta. Pri tejto príležitosti Výskumný ústav zváračský popularizoval nie len svoju prácu na medzinárodnom
fóre, ale aj celé Slovensko.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Kolektívu Certifikačného orgánu pre certifikáciu personálu Výskumného ústavu
zváračského za:
• významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených
s posudzovaním zhody a certifikáciou,
• rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb,
• osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach.
Ing. Peter Pribula, Technická inšpekcia, a. s.

Ing. Ján Vencel, Technická inšpekcia, a. s.

Ing. Ján Vencel pôsobí ako ústredný inšpektor vyhradených technických zariadení elektrických na ústredí Technickej inšpekcie nepretržite od roku 1998. Od zavedenia zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody v roku 1999 sa intenzívne venuje problematike posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených
na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu podľa
európskej smernice ATEX. Pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí európskej pracovnej skupiny v Bruseli pre koordináciu
notifikovaných osôb podľa uvedenej smernice. Poznatky
z posudzovania zhody výrobkov úspešne uplatňuje v praxi pri posudzovaní zhody a certifikácii nielen u klientov na
Slovensku a v Európe, ale aj u klientov v Indii, Číne a Singapure, čím významnou mierou prispel k dobrému menu
a k propagácii činnosti Technickej inšpekcie a.s. a Slovenska
vo svete.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Jánovi Vencelovi
za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
Ing. Mark Tomin, PhD., 3EC International, a. s.

Pán Ing. Peter Pribula pôsobí v oblasti problematiky Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení v celoštátnom rozsahu, pôsobí v oblasti inšpekčného orgánu, procesov posudzovania zhody a notifikovanej
osoby a v legislatívnej činnosti v danej oblasti. Zúčastňuje
sa na rokovaniach európskych a národných pracovných skupín v oblasti technickej bezpečnosti a posudzovania zhody,
vykonáva audítorskú činnosť v oblasti kvality a inšpekcie,
posudzovania zhody a akreditácie. Je predsedom pracovnej
skupiny notifikovaných osôb v Slovenskej republike pre oblasť tlakových zariadení a zvárania.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Petrovi Pribulovi
za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
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Ing. Mark Tomin, PhD. v súčasnosti vykonáva funkciu
manažéra kvality, ale je aj vedúcim audítorom a posudzovateľom technickej dokumentácie, školiteľom pre novoprijatých zamestnancov a plní významnú monitorovaciu funkciu
v notifikovanej osobe 3EC International.
Mark Tomin študoval na rôznych školách technického
zamerania na Slovensku, v Čechách a mimo Európy. Na
základe svojej diplomovej práce získal ročnú stáž na Univerzite v Spojených štátoch na výskumnom projekte NASA.
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Po návrate do Československa pracoval na vysokých technických školách v Žiline a vo Zvolene a ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave Podpolianskych strojární v
oblasti skúšania zemných strojov.
V roku 1980 emigroval do Kanady. Pracoval tu ako výskumný pracovník na Universty of Nottingham, a neskôr v
rôznych inštitúciách ako expert v oblasti výskumu a skúšania
mechanických vlastností vybraných zdravotníckych pomôcok a porušovania materiálov. Zastupoval napríklad aj kanadský úrad National Energy Board na federálnej aj medzinárodnej úrovni. Bol členom výboru pre prípravu regulácie
pre environmentálnu ochranu arktiku CASPPR – Canadian
Arctic Shipping Pollution Prevention Regulation a tiež aktívne pracoval ako člen výboru CSA (Canadiac Standard
Association) na vytvorení normy 437 Code for the Design,
Construction, and Installation of Fixed offshore Structures.
Pracoval ako expert pre materiály a produktovú certifikáciu v
nórskej certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas. Neskôr
založil úspešnú spoločnosť Reltec & Associates Inc. a pracoval pre rôzne spoločnosti vyrábajúce zdravotnícke pomôcky.
V roku 1991 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied – CSc.
na Jadrovej fakulte svojej alma mater, České Vysoké Učení
Technické v Prahe. Od roku 1998 pôsobil ako riaditeľ certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas pre strednú Európu. V
roku 2000 založil konzultačnú spoločnosť Mark Džej Tomin
and Associates, s.r.o. a v roku 2007 sa stal spoluzakladateľom úspešnej medzinárodnej certifikačnej spoločnosti 3EC
International a.s., ktorá za trinásť rokov svojej pôsobnosti
získala širokú medzinárodnú klientelu najmä v produktovej
certifikácii zdravotníckych pomôcok. Od roku 2016 v tejto
spoločnosti pôsobí ako manažér kvality.
Vo svojej úspešnej pracovnej kariére nezabúdal na výchovu mladých odborníkov, či už to bolo pedagogickou
činnosťou na univerzitách, na ktorých pôsobil, alebo prácou
pre výchovnú organizáciu Perry Johnson v USA, či vedením
kurzov pre 3EC Akadémiu, kde i dnes odovzdáva mladým
ľuďom svoje dlhoročné skúsenosti.
Cena J. W. Kempelena za skúšobníctvo sa udelila Ing.
Markovi Tominovi, PhD. za celoživotnú aktívnu činnosť
a prínos v oblasti posudzovania zhody.
Doc. Ing. Ľuba Füzyová, CSc.,
Slovenská národná akreditačná služba

Pani docentka Ľuba Füzyová patrí medzi zakladateľov
akreditácie v samostatnej Slovenskej republike. Priniesla
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do akreditácie orgánov posudzovania zhody svoje praktické technické skúsenosti z oblasti priemyslu, rozvoja vedy a
techniky a ekonómie. Vychovala viac generácií vedúcich posudzovateľov Slovenskej národnej akreditačnej služby. Podieľala sa a stále sa podieľa na príprave a implementácii medzinárodných noriem a dokumentov v oblasti posudzovania
zhody a dlhodobo sa usiluje o pridanú hodnotu akreditácie a
jej prepojenie na požiadavky trhu.
Je dlhoročnou členkou Technického výboru pre certifikačné orgány a tiež členkou Horizontálneho akreditačného
výboru, čo sú dva poradné orgány riaditeľa SNAS.
Menovaná má za sebou významnú publikačnú činnosť,
v oblasti tvorby vysokoškolských učebníc, skrípt, monografií, vedeckých prác v domácich i zahraničných časopisoch a
rôzne iné publikácie.
Špecifikom jej prínosu do procesu akreditácie je okrem
vysokej odbornosti, dnes už čoraz zriedkavejšia, ľudskosť
a empatia.
Cena J. W. Kempelena sa udelila doc. Ing. Ľube Füzyovej, CSc. za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti
posudzovania zhody.
Ing. František Petráš,
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

Ing. František Petráš po vyštudovaní Strojníckej fakulty v Bratislave nastúpil do Výskumného ústavu Záhorie ako
technik. Od roku 1985 sa stal profesionálnym vojakom a
pracoval ako samostatný výskumný a vývojový pracovník v
oblasti skúšok malokalibrovej munície.
V neustále sa meniacich spoločenských podmienkach
bola daná tvrdá požiadavka premeny Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie na modernú technickú
a skúšobnú základňu s implementovanými skúšobnými postupmi používanými v členských krajinách NATO a s cieľom, aby výsledky skúšok reprezentované protokolmi zo
skúšok a následne certifikátmi o zhode skúšaných výrobkoch
mali medzinárodne akceptovateľnú úroveň a formu. Práve
k tejto premene výrazne prispel Ing. František Petráš svojimi
dlhoročnými skúsenosťami a poznatkami.
Ing. František Petráš sa významnou mierou zaslúžil
o vznik autorizovanej osoby SKTC – 173 v roku 2002 a Skúšobného laboratória zbraní a munície vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie v roku 2003, pričom
bol historicky prvým vedúcim skúšobného laboratória a od
roku 2004 i riaditeľom VTSÚ Záhorie. Pod jeho vedením
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bol v roku 2006 do činnosti VTSÚ implementovaný systém
manažérstva kvality ISO EN 9001. Zastupuje Slovensko vo
viacerých medzinárodných organizáciách v oblasti skúšok
malokalibrových zbraní a munície.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Františkovi Petrášovi za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
Ing. Emanuel Godál, Slovenský metrologický ústav

Ing. Emanuel Godál bol dlhoročným riaditeľom odboru
certifikácie v oblasti posudzovania zhody podľa smernice o
meradlách a váhach s neautomatickou činnosťou. Aktívne
zastupuje Slovenskú republiku a Slovenský metrologický
ústav v oblasti posudzovania zhody v organizácii WELMEC, COOMET.
Svoje odborné znalosti využil v riešení úspešného projektu Európskej únie zameraného na pomoc rozvoja národného metrologického ústavu v Gruzínsku.
Získané odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti metrológie odovzdáva ako lektor odborných školení organizovaných Slovenským metrologickým ústavom.
Svojou aktívnou činnosťou sa významne podieľa na zavádzaní a realizácií nových skúšobných a metrologických
postupov do praxe.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Emanuelovi Godálovi za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania
zhody.
Ing. Štefan Makovník, Slovenský metrologický ústav
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Ing. Štefan Makovník pracuje v Slovenskom metrologickom ústave od roku 1987. Najskôr na pozícii samostatného konštruktéra v technickom odbore, kde vykonával samostatné práce pri konštruovaní jednoúčelových meracích
prístrojov a etalónov pre laboratórium prietoku plynov, tlaku
a fotometrie.
V roku 1995 zahájil prácu v odbore tlaku a prietoku, venoval sa priemyselným plynomerom a prepočítavaniu množstva zemného plynu. Od roku 2000 bol menovaný za zodpovednú osobu za novovytvorený primárny etalón prietoku
plynu, ktorý bol v roku 2007 našim úradom vyhlásený za
Národný etalón prietoku plynu.
Menovaný sa angažoval v medzinárodných metrologických organizáciách ako sú COOMET a EURAMET. V oblasti skúšobníctva menovaný pracoval na úlohách, ktoré súviseli s uvádzaním nových meradiel v oblasti plynomerov
a prepočítavačov množstva plynov na trh. Od roku 2015 bol
vymenovaný na pozíciu vedúceho oddelenia skúšobného laboratória, ktoré bolo v roku 2016 akreditované Slovenskou
národnou akreditačnou službou.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Štefanovi Makovníkovi za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
Ing. Jozef Šesták, CSc., VÚTCH-CHEMITEX, s. r. o.

Ing. Jozef Šesták, CSc. je konateľ spoločnosti VÚTCHCHEMITEX v Žiline. Od roku 1977 prešiel rôznymi pozíciami od výskumného pracovníka, cez riadiace pozície vo
výskume, zodpovedného riešiteľa výskumných projektov až
po vedúceho oddelenia. Od septembra 1989 bol zvolený za
riaditeľa š. p. VÚTCH, ktoré sa v roku 1993 premenovalo
na VÚTCH-CHEMITEX. Medzi zásluhy menovaného patrí
zriadenie autorizovanej osoby SKTC-119 pre textil, odevy
a výrobky spotrebnej chémie, zabezpečenie akreditovaných
laboratórií, certifikačného orgánu, spolupracoval pri tvorbe
technických noriem, bol v pracovnej skupine pri príprave
zákona č. 264/1999 Z. z. o posudzovaní zhody. Zaslúžil sa
o vytvorenie notifikovanej osoby VÚTCH-CHEMITEX
a následne napĺňanie dohody PECA v regulovanej oblasti
osobných ochranných prostriedkov. Od roku 1999 je aj jeho
zásluhou VÚTCH-CHEMITEX v medzinárodnej asociácii
OEKO-TEX.
Ing. Jozef Šesták, CSc. má za sebou významnú publikačnú činnosť, aktívne účasti v medzinárodných a národných
organizáciách a veľký prínos v oblasti textilného skúšobníceMetrológia a skúšobníctvo 3/2020
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tva, certifikačnej činnosti a posudzovania zhody výrobkov.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Jozefovi Šestákovi,
CSc. za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb, za
osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
Ing. Monika Laurovičová, ÚNMS SR

Po vysokej škole pracovala v Chemosvite a.s. ako expert
v analytickom laboratóriu. Od roku 1999 začala jej kariéra
na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Najskôr pracovala ako technický pracovník, následne od roku 2007 ako vedúca oddelenia pre skúšobníctvo. Od roku 2013 pôsobí vo funkcii riaditeľky odboru
skúšobníctva a európskych záležitostí. Spolupodieľa sa na
tvorbe štátnej politiky v oblasti posudzovania zhody a akreditácie a vedenie medzinárodné a európske aktivity úradu.
Koordinuje kontroly slovenských autorizovaných a notifikovaných osôb, ktoré sa v niektorých prípadoch vykonávajú aj
s Európskou komisiou.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Monike Laurovičovej za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti posudzovania zhody, za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,
európske záležitosti a akreditáciu, za osobnú aktivitu v medzinárodných, európskych a vnútroštátnych organizáciách,
za pozitívnu prezentáciu výsledkov ÚNMS SR na národnej,
európskej a medzinárodnej úrovni a prínos k lepšej informovanosti verejnosti o posudzovaní zhody a akreditácii, za
ľudský a odborný prístup k spolupracovníkom.
Róbert Jáger,
Liptovská
skúšobňa, s. r. o.
Pán Róbert Jáger
je jeden zo zakladateľov Liptovskej skúšobne. Táto spoločnosť pôsobí v oblasti
skúšobníctva a posudzovania zhody pri
kusovom a novom
kusovom
overení
zbraní viac ako 15
rokov.
Celé obdobie od roku 2004 stál za vytváraním nových
zlepšovaní a podnetov na skvalitnenie poskytovaných slueMetrológia a skúšobníctvo 3/2020

žieb. Reprezentatívne zastupoval Liptovskú skúšobňu pri
auditoch a zasadnutiach C.I.P., na ÚNMS SR, alebo SNAS.
Aktívne sa zúčastňoval na schôdzach a školeniach týkajúcich sa posudzovania zhody. Podieľal sa na rozšírení poskytovaných služieb vytvorením dvoch odlúčených pracovísk
spoločnosti.
Pri práci so zbraňami zúročil profesionálne znalosti, získané štúdiom na Strednej odbornej škole Policajného zboru
MV SR a dlhoročnou praxou v Policajnom zbore.
Cena J. W. Kempelena sa udelila pánovi Róbertovi Jágerovi za významné riešenia pri poskytovaní služieb spojených
s posudzovaním zhody, za rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb a za celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v
oblasti posudzovania zhody.
Ing. Július Priputen,
E.I.C. engineering inspection company, s. r. o.
Od roku 1970 pán Ing.
Július Priputen pôsobí ako
inšpektor pre zdvíhacie
zariadenia, k tomu v roku
1973 začal pracovať ako
súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci – odvetvie strojárstvo. V rokoch
1974 – 1989 bol členom
sekcie bezpečnostnej techniky RVHP pre tvorbu noriem v oblasti zdvíhacích
zariadení. Od roku 2007 je
členom pracovnej skupiny
zriadenej pri úrade pre notifikované osoby pre výťahy a ich bezpečnostné časti, tiež
bol členom pracovnej skupiny pre notifikované osoby pre
lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb.
Menovaný výrazným spôsobom prispel počas svojho
pôsobenia k rozvoju normotvorby, legislatívy a ich aplikácií
v oblasti bezpečnosti technických zariadení a posudzovania
zhody zdvíhacích zariadení na Slovensku. Svojim aktívnym
dlhoročným pôsobením v danej oblasti sa zaradil k najskúsenejším odborníkom na Slovensku, čo uplatňuje pri súdnoznaleckej činnosti a posudzovaní zhody zdvíhacích zariadení.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Júliusovi Priputenovi za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo,
za osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach a za dlhoročnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
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Ing. Daniel Nemček, KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

Ing. Daniel Nemček pôsobí v spoločnosti KONŠTRUKTA – Defence, a.s. od roku 1989. Ako vedúci certifikačného
orgánu a neskôr ako riaditeľ autorizovanej a notifikovanej
osoby pre výrobky v oblasti pyrotechnických výrobkov a výbušnín pre civilné použitie, sa výrazným spôsobom podieľal
a podieľa na tvorbe a revidovaní technických predpisov pre
umiestňovanie predmetných výrobkov na civilný trh.
Ako člen fóra notifikovaných osôb pre pyrotechnické
výrobky a fóra notifikovaných osôb pre výbušniny sa podieľa i pre tvorbe legislatívnych predpisov na celoeurópskej
úrovni.
Cena J. W. Kempelena sa udelila Ing. Danielovi Nemčekovi za prínos v oblasti legislatívy pre skúšobníctvo, za
osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich organizáciách, odborných spoločnostiach a združeniach, za dlhoročnú
aktívnu činnosť a prínos v oblasti posudzovania zhody.
V mene redakcie oceneným srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov.
RNDr. Ľubica Srebalová
odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
ÚNMS SR

STRETNUTIE SNAS SO ZÁKAZNÍKMI A TVORCAMI
AKREDITAČNÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (AIS)
Po piatich rokoch úspešnej spolupráce sa predstavitelia
SNAS a tvorcovia AIS, spoločnosť YMS, po prvýkrát stretli
na spoločnej akcii, ktorá bola určená najmä koncovým užívateľom AIS – zákazníkom SNAS. Stretnutie sa uskutočnilo
dňa 24. septembra v centre Bratislavy, ešte pred zavedením
plošných opatrení súvisiacich s druhou vlnou pandémie COVID-19.
Cieľom nášho stretnutia, bol odpočet efektívnosti AIS a
nastavenie ďalšej stratégie rozvoja tak, aby bola výsledkom
konsenzu celého tímu tvorcov, používateľov a klientov.
Účastníkov stretnutia privítal krátkym príhovorom riaditeľ SNAS, Martin Senčák, ktorý je autorom myšlienky realizácie AIS a jeho neustáleho rozvoja smerom k zjednodušeniu
práce s ním.
Stretnutie sa nieslo v duchu prezentácie „živých“ ukážok
fungovania AIS, kde svoje pripomienky predstavili tak zástupcovia našich zákazníkov, ako aj používatelia AIS z radov
SNAS. Výsledky diskusií jednotlivých zúčastnených priniesli niekoľko desiatok nových námetov pre realizátorov AIS
z radov YMS.
Ku koncu celej akcie podal pracovný tím SNAS správu o doterajšom fungovaní AIS a o výsledkoch prieskumu
spokojnosti, ktorý sme medzi našimi zákazníkmi realizovali
online formou. „Prieskum spokojnosti obsahoval 6 otázok,
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pričom prvá a posledná sa týkali celkovej spokojnosti a ostatné priestoru na zmeny a vylepšenia. Trištvrte odpovedí na
prvú aj poslednú otázku o jednoduchosti práce v aplikácii
a celkovej spokojnosti s prácou v nej, boli v najvyššej možnej známke – „veľmi spokojný“, prípadne „viac spokojný“.
Takýto výsledok prieskumu SNAS veľmi teší a je potvrdením, že sme si zvolili správnu cestu elektronizácie,“ zreferovala Andrea Cucorová, IT manažér SNAS. „V systéme AIS
v súčasnosti pracuje približne 3,000 používateľov, z toho
aktívne 2,600 z 500 rôznych organizácií v 12 krajinách sveta. Za necelých 5 rokov sa v ňom zrealizovalo 2,500 akreditačných služieb a bolo podaných takmer 100 požiadaviek
na systémový rozvoj a zmeny,“ uzatvára Andrea Cucorová.
AIS je v súčasnosti zrejme najvyspelejší systém digitálnej akreditácie v Európe, vzhľadom na to, že celý proces,
zahŕňajúci spoluprácu mnohých zúčastnených strán, prebieha elektronicky. Sme hrdí, že práve SNAS sa pýši takýmto
moderným systémom a veríme, že poskytovanie akreditačných služieb našim zákazníkom, bude v budúcnosti znovu
kvalitnejšia aj vďaka ich ochote komunikovať s nami o jeho
možných vylepšeniach.
PhDr. Ivona Mesíková, PhD.
Slovenská národná akreditačná služba
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PLÁN VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SMÚ NA ROK 2021
(ponuka vzdelávacích programov v oblasti metrológie,
systému manažérstva kvality a akreditácie laboratórií)
Mesiac

Názov kurzu
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia
Skúšanie váh pre opravárov
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy
ISO/IEC 17025: 2017

Január

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel
Spotrebiteľské balenie výrobkov – metrologická legislatíva
Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017
Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Modul: Činnosť manažérov kvality
v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy ISO 15189: 2012
Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Modul: Činnosť interných audítorov
v medicínskych laboratóriách, s výkladom normy ISO 15189: 2012

Február

Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá. Modul: Činnosť manažérov kvality
v medicínskych laboratóriách, bez výkladu normy ISO 15189: 2012
Metrológia geometrických veličín. Modul: Dĺžka
Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a rovinný uhol a odchýlky tvaru
Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku
Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách
Interný audítor, manažér kvality a inšpektor inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012
Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme, kurz určený pre firemných metrológov

Marec

Metrológia hmotnosti, Modul: Meranie hmotnosti v praxi
Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality
Výklad normy ISO 9001:2015
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
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Metrológ v laboratóriu
Neistoty – základný kurz
Apríl

Spracovanie výsledkov meraní – nadstavbový kurz
Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015
Využitie certifikovaných referenčných materiálov v laboratórnej praxi
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenosti
Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov
Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov
Overovanie a kalibrácia vodomerov a prietokomerov

Máj

Skúšanie váh pre opravárov
Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Montáž plynomerov
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy
ISO/IEC 17025: 2017
Metrológia pre študentov VŠ a SS – exkurzia

Jún

Metrológia teploty a postupy kalibrácie, Moduly: Odporové snímače teploty a Termoelektrické snímače
teploty
Porovnávacie merania – Požiadavky normy STN EN ISO 17034: 2016
Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 na výkon a priebeh auditu

Júl
August

Kalibrácia bezkontaktných meradiel teploty
Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách
Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Spotrebiteľské balenie výrobkov – metrologická legislatíva

September

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/
Montáž plynomerov
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Metrologické zabezpečenie elektrolytickej konduktivity a pH
Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách
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Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická legislatíva
Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy
ISO/IEC 17025: 2017
Október

Metrológia ionizujúceho žiarenia, , Modul č.1 Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia
v jadrovoenergetických zariadeniach
ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenosti
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia
Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia
Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Spotrebiteľské balenie výrobkov – metrologická legislatíva
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/

November

Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín
Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla
Práca s piestovým tlakomerom a jeho vyhodnotenie
Praktická kalibrácia prevodníkov tlaku, HART komunikácia, prúdový výstup
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných orgánov
Metrológia teploty a overovanie určených meradiel
Praktická kalibrácia deformačných tlakomerov a tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových
vozidiel
Praktická kalibrácia číslicových tlakomerov

December Činnosť manažéra kvality v organizácii
Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017
Doškoľovací kurz – Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora

Informácie o prezenčnej forme alebo online odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie
budú priebežne aktualizované na http://www.smu.sk/odborne-kurzy/.
RNDr. Eleonóra Palouová
organizačný garant odborných kurzov

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava
tel.: 0902 220 721
palouova@smu.gov.sk; vzdelavanie@smu.gov.sk
http://www.smu.sk/odborne-kurzy/
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DUŠAN BOŠKO ŠESŤDESIATNIK

Dňa 22.5.2020 sa v plnom pracovnom nasadení dožil 60 rokov Dušan Boško, ktorý celý svoj pracovný život zasvätil
metrológii.
Pracoval v autorizovaných akreditovaných metrologických
laboratóriách Bratislavskej teplárenskej a.s., a Západoslovenských energetických závodoch. V rokoch 2001-2004 bol
riaditeľ Štátneho metrologického strediska v Bratislavskej
teplárenskej a.s., Bratislava.
Od roku 2004 je konateľ Bratislavskej metrologickej spoločnosti s.r.o. Bernolákovo. Súčasne je aj štatutárnym zástupcom SKTC-114, štatutárnym zástupcom NO 2394, zástupca
NO 2394 v Pracovnej skupine NO na Smernicu 2004/22/ES,
2009/23/ES.
V odbornej praxi sa venuje hlavne vodomerom na studenú
a teplú vodu, kompaktným meračom tepla, prietokomerom,
platinovým odporovým snímačom teploty, kalorimetrickým
počítadlám, prevodníkom tlaku, objemovým prietokovým
meradlám na kvapaliny, hmotnostným prietokomerom na
kvapaliny a plyny, kalibrácii a overovaní určených meradiel,
postupom a politike posudzovania zhody meradiel (modul F).
Je dlhoročným predsedom revíznej komisie Kalibračného
združenia SR. Jeho okolie ho považuje za schopného tím
lídra, dynamického s dobrými organizačnými a komunikačnými schopnosťami, schopnosťou adaptovať sa na zmeny.

Je aktívny zberateľ starých historických meradiel a máp.
Angažuje sa v oblasti sponzorských aktivít a charitatívnych
projektov, podporuje kultúrne a športové podujatia v regióne
a aj v rámci SR.
Za svoju prácu v oblasti kalibrácie a overovania meradiel
v roku 2013 získal pamätnú medailu Kalibračného združenia SR a v roku 2017 mu Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR udelil Cenu Jána Andreja Segnera za metrológiu.
Pri príležitosti jeho životného jubilea mu prajeme dobré
zdravie a silu, aby mohol naďalej pracovať v prospech slovenskej metrológie a tešíme sa na stretnutia s ním na metrologických podujatiach.
RNDr. Oľga Novanská
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