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Výskum a VýVoj

IDENTIFIKÁCIA FAREBNÝCH OBJEKTOV A FAKTORY PÔSOBIACE NA RIADENIE 
MERACIEHO PROCESU NA EXPERIMENTÁLNOM PRACOVISKU

Pavol	Vašek,	Jan	Rybář,	Ján	Vachálek

Abstrakt
Identifikácia	objektov	na	základe	farby	je	jedným	z	často	využívaných	postupov	slúžiacich	na	kategorizáciu	výrobkov,	poprípa-
de	materiálov,	na	základe	ich	vlastností.	Článok	sa	zaoberá	meraním	RGB	zložiek	farby	kalibračnej	kocky	na	experimentálnom	
pracovisku	za	pomoci	snímaču	farby	a	faktormi	vplývajúcimi	na	meranie.	Na	základe	vplyvov	jednotlivých	faktorov	je	následne	
stanovený	všeobecný	model	merania	pre	dané	pracovisko.	Článok	sa	takisto	zaoberá	riadením	meracieho	procesu	na	základe	
regulačných	diagramov	sledujúcich	zastúpenie	jednotlivých	farebných	zložiek,	ktorých	kombinácia	udáva	výslednú	meranú	
farbu.	

Kľúčové slová
meranie,	snímač	farby,	ovplyvňujúce	faktory
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IDENTIFICATION OF COLOR OF OBJECTS AND FACTORS INFLUENCING  
THE MEASUREMENT PROCESS AT THE EXPERIMENTAL WORKPLACE

Pavol	Vašek,	Jan	Rybář,	Ján	Vachálek

Abstract
Identification	of	objects	based	on	their	color	is	one	of	the	frequently	used	procedures,	which	is	usually	used	to	categorize	pro-
ducts	or	materials	based	on	their	properties.	The	article	deals	with	the	measurement	of	RGB	components	of	the	color	of	the	
calibration	cube	at	the	experimental	workplace	using	a	color	sensor	and	the	factors	influencing	the	measurement.	Based	on	
the	influences	of	individual	factors,	a	measurement	model	for	the	given	workplace	is	subsequently	determined.	The	article	also	
deals	with	the	control	of	the	measurement	process	on	the	basis	of	control	charts	monitoring	the	representation	of	individual	
color	components,	the	combination	of	which	indicates	the	resulting	measured	color.	

Keywords
measurement,	color	sensor,	influencing	factors

Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2020,  
ktorého vydavateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
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METÓDY KALIBRÁCIE MERADIEL RÝCHLOSTI

Dušan	Šmigura,	Daniel	Kysler,	Miloš	Ujlaky,	Peter	Adam

Abstrakt
Meranie	rýchlosti	je	dôležité	vo	viacerých	oblastiach,	napr.	zabezpečenie	reprodukovateľnosti	pri	rôznych	skúškach	materi-
álov	alebo	kvôli	bezpečnosti,	ako	napr.	rýchlosť	lana	lanoviek	alebo	kontrola	rýchlosti	vozidiel	v	cestnej	premávke.	V	tomto	
širokom	rozsahu	(0,00003	až	300)	km/h	je	pri	kalibrácii	meradiel	nutná	aplikácia	širokého	spektra	špecializovaných	metód.	
Meranie	rýchlosti	si	vyžaduje	multidisciplinárne	znalosti	v	oblasti	metrológie,	napr.	dĺžka,	čas,	frekvencia	a	optika.	Cieľom	
tohto	článku	je	informovať	o	vyvinutých	metódach,	ich	aplikácií	a	zároveň	uviesť	čitateľa	do	problematiky	kalibrácie	meradiel	
rýchlosti.	

Kľúčové slová
meranie	rýchlosti,	laserový	interferometer,	GPS,	Dopplerov	efekt,	metóda	času	letu	lúča	(time	of	flight),	triangulačná	metóda
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Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky,	
Strojnícka	fakulta,	Slovenská	technická	univerzita	v	Bratislave

Ing.	Daniel	Kysler,	Slovenská	legálna	metrológia	n.	o.,	Ústav	
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fakulta,	Slovenská	technická	univerzita	v	Bratislave
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Úvod
Napriek tomu, že meranie dĺžky, resp. zmeny dĺžky 

a času je pomerne dobre popísané v literatúre a považuje sa 
za všeobecne známe, nie je tomu tak pri rýchlosti. Rýchlosť 
ako vektorová a dynamická veličina, má špecifiká, ktoré sú 
z pohľadu metrológie neštandardné a vyžadujú si iný prístup, 
resp. logické postupy.

V článku sa budeme venovať metódam, ktoré boli vyvi-
nuté v Slovenskej legálnej metrológii n. o. Ide hlavne o te-
rénne metódy, ktoré umožňujú kalibráciu meradiel nielen 
v laboratórnych podmienkach ale aj na mieste u zákazníka. 
Terénna skúška rýchlosti je kritickým bodom pri metrologic-
kej kontrole rýchlomerov. Moderné komplexné rýchlomery, 
ako napr. sledovacie radarové rýchlomery, v súčasnej dobe 
kvôli svojej komplexnosti ani neumožňujú iný plnohodnotný 
druh metrologickej kontroly. Metódy využívajúce simuláciu 
sa častokrát nedajú aplikovať v zabudovaných systémoch 
a stále sú obmedzené faktom, že niektoré časti rýchlomera 
nie sú pri týchto skúškach v prevádzke, čo môže ovplyvniť 
výsledky kalibrácie.

Cieľom článku je zároveň zadefinovať odporúčanú ter-
minológiu, ktorá v tejto oblasti až na výnimku určených me-
radiel chýba.

1   Terminológia
Rýchlosť – veličina, ktorá vyjadruje zmenu polohového 

vektora v čase, ide o vektorovú veličinu.

Okamžitá rýchlosť – veličina, ktorá v praxi popisuje 
rýchlosť. Obvykle sa takto označuje rýchlosť meraná ako 
funkcia v čase, teda poznáme rýchlosť vo viacerých časo-
vých intervaloch nadväzujúcich za sebou.

Priemerná rýchlosť – veličina, ktorá vyjadruje pomer 
zmeny vzdialenosti za časový úsek. Obvykle sa takto ozna-
čuje rýchlosť meraná jednorazovo, napr. pomocou meradla 
dĺžky a času, pričom informácia o okamžitej rýchlosti nie je 
dostupná.

Terénne metódy – metóda (priama porovnávacia alebo 
nepriama porovnávacia), pri ktorej sa meria (súčasne etaló-
nom aj meradlom) rýchlosť reálneho objektu.

Simulácia – metóda, pri ktorej sa niektorá z častí meradla 
nahradí simulátorom, ktorý generuje signály, ktoré reprezen-
tujú meranú veličinu na základe známeho matematického 
modelu.

Invazívne metódy – etalón je celý alebo čiastočne pripo-
jený k objektu merania.

Neinvazívne metódy – etalón je celý umiestnený mimo 
objekt merania.

Priamočiary pohyb – pohyb po priamke.

Pozn.	definície	sú	vytvorené	autorom	pre	sprehľadnenie	
problematiky.	V	praxi	neexistuje	 jednotná	všeobecne	uzná-
vaná	terminológia	pre	túto	problematiku.

2   Fyzikálne základy pre meranie rýchlosti
Cieľom tejto kapitoly je popísať všeobecné fyzikálne 

základy používané pri meraní rýchlosti.

Priemerná rýchlosť:

(1)
kde Δl je zmena vzdialenosti v m
 Δt  časový interval v s

Okamžitá rýchlosť:

(2)
kde   je  derivácia funkcie zmeny vzdialenosti v čase

(1)

(2)
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Ďalší obrázok ilustruje jeden z problémov pri meraní 
okamžitej rýchlosti. Týmto problémom je šum, ktorý zo-
stane po numerickej derivácii. Riešením tohto problému je 
vhodná voľba filtrov.

Pozn.	grafy	sú	z	merania,	pri	ktorom	bola	priemerná	hodno-
ta	rýchlosti	priamočiareho	pohybu	(1,0000	±	0,0001)	m/s.

Dopplerov jav pre prípad merania rýchlosti pozorova-
ného objektu, pričom zdrojom aj prijímateľom odrazeného 
signálu od pozorovaného objektu je pozorovateľ:

kde fD je Dopplerov posun v Hz
 c  rýchlosť svetla v m/s
 f

0
  základná frekvencia vysielača v Hz

 α  uhol vymedzený osou maxima vyžarovacej cha-
rakteristiky vysielača a osou jazdnej dráhy me-
raného objektu

Pozn.	tento	vzťah	využívajú	napr.	cestné	radarové	rýchlome-
ry	používané	na	kontrolu	pravidiel	cestnej	premávky.

Vzťah medzi zrýchlením a rýchlosťou:

kde  a je zrýchlenie v m/s2

Obrázok	1	–	vľavo:	priebeh	zmeny	vzdialenosti	v	čase,	vpravo:	priebeh	okamžitej	rýchlosti	v	čase

Pozn.	vzťah	medzi	zrýchlením	a	rýchlosťou	sa	pri	presnom	
meraní	 rýchlosti	 využíva	 iba	 zriedkavo,	 praktické	 využi-
tie	 však	 nachádza	 pri	 zvyšovaní	 stability	 indikácie	 GPS	
(Global	Positioning	System)	etalónov,	kedy	akcelerometre,	
čiastočne	 dočasne	 kompenzujú	 stratu	 signálu	GPS,	 resp.	
rôzne	poruchy	spôsobené	napr.	kvalitou	vozovky	alebo	pre-
kážkami	signálu.

3   Metódy kalibrácie
V tejto kapitole popisujeme metódy vyvinuté a apliko-

vané v Slovenskej legálnej metrológii, n. o. 

Nepriame porovnanie s laserovým interferometrom

Táto metóda je vhodná na invazívne meranie okamži-
tej rýchlosti objektov pohybujúcich priamočiaro v rozsahu 
(0,01 až 1) m/s. Nevýhodou je pomerne dlhý čas na príp-
ravu merania a cena vybavenia. Výhodou je nízka neis-
tota dosahovaná pomocou tejto metódy. Touto metódou 
je možné dosahovať neistoty na úrovni 0,01 %. Rozsah 
merania zmeny vzdialenosti interferometrom je rádovo 
niekoľko desiatok metrov. Táto metóda je invazívna, pre-
tože na pohybujúci sa objekt sa pripevňuje retroreflektor 
(Obrázok 2, označenie 3).

Pri tejto metóde sa využíva meranie zmeny vzdiale-
nosti v čase. Výsledkom merania interferometrom je prie-
beh zmeny vzdialenosti, vzorkovaný v rovnakých časo-
vých intervaloch, určených vzorkovacou frekvenciou (až 
do 50 kHz, jedna vzorka za 20 µs). Následnou analýzou sa 
vypočíta rýchlosť, ako smernica tejto funkcie, resp. jej de-
rivácia. Pomocou tejto metódy je s istými obmedzeniami 
možná kalibrácia aj zrýchlenia.

(4)

(3)

Obrázok	2	–	Principiálna	
schéma	fungovania	laserové-
ho	interferometra	pri	meraní	

zmeny	vzdialenosti	[1]
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(5)

(6)

(7)

(8)

Všeobecný vzťah pri meraní zmeny vzdialenosti pomocou 
laserového interferometra:

kde λ je vlnová dĺžka lasera vo vákuu v m
 N   počet interferenčných maxím 

Pozn.	 vo	 vzťahu	 vystupuje	 konštanta	 2,	 vzhľadom	 k	 tomu,	
že	 laserový	 lúč	prejde	dvojnásobnú	vzdialenosť	ako	optika	
umiestnená	na	pohybujúcom	sa	objekte	(retroreflektor).

Korigovaný vzťah pre meranie na vzduchu:

kde na je index lomu vzduchu

Slovenská legálna metrológia n. o. využíva laserový inter-
ferometer Renishaw XL-80 s vlnovou dĺžkou 633 nm. Nad-
väznosť je realizovaná porovnaním s He-Ne laserom pomo-
cou interferometrického komparátora.

Nepriame porovnanie so snímačom dĺžky

Táto metóda je vhodná na neinvazívne meranie (sníma-
če za dobrých podmienok nevyžadujú špeciálny reflektor 
umiestnený na pohybujúcom sa objekte) okamžitej rých-
losti objektov pohybujúcich priamočiaro v rozsahu (0,01 až 
1) m/s. Princíp je podobný ako pri metóde pomocou lase-
rového interferometra. Pri tejto metóde je citlivosť rádovo 
horšia v porovnaní s metódou využívajúcom laserový in-
terferometer. Výhodou metódy je rýchlejšia a jednoduchšia 
aplikácia a nízka cena Dosahované neistoty sú na úrovni 0,1 
%. Rozsah merania vzdialenosti pomocou snímačov využí-
vajúcich metódu času letu je rádovo niekoľko desiatok až 
stoviek metrov.

Všeobecný vzťah pre metódy času letu:

kde  t je čas, za ktorý sa laserový lúč vráti od meraného 
objektu v s

Pozn.	 vo	 vzťahu	vystupuje	 konštanta	2,	 vzhľadom	k	 tomu,	 že	
la	serový	lúč	prejde	dvojnásobnú	vzdialenosť	ako	meraný	objekt

Niektoré jednoduchšie prístroje aplikujú na meranie jed-
noduchší nepriamy výpočet:

kde	Φ	 je fázový posun medzi vyslaným a prijatým signá-
lom

	 f	  frekvencia signálu v Hz

Nadväznosť týchto snímačov je obvykle riešená pomo-
cou laserového interferometra. Je možné ju realizovať aj 
priamo v rýchlosti, ak je dostupné zariadenie na generova-
nie stabilného priamočiareho pohybu, napr. lineárne vedenie 
s guľôčkovou skrutkou poháňané servomotorom s kontrolé-
rom a enkóderom.

Obrázok	3	–	Meranie	rýchlosti	pomocou	laserového	interfe-
rometra	v	laboratóriu	Slovenskej	legálnej	metrológii	n.	o.

Obrázok	4	–	Meranie	rýchlosti	trhacieho	stroja	pomocou	
laserového	interferometra	na	mieste	u	zákazníka
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Pre menšie rozsahy vzdialeností (rádovo jednotky až de-
siatky cm) je možné využiť aj triangulačné snímače, ktoré 
využívajú princíp laserovej triangulácie, kedy je laserový 
lúč vysielaný z jednej časti snímača a prijímaný cez opti-
ku na CCD snímači (je súčasťou triangulačného snímača). 
Vychýlenie na CCD snímači je dané vzdialenosťou od me-
raného objektu a vzájomnou geometriou laserového zdroja 
a CCD snímača.

Nepriame porovnanie pomocou 
meradla dĺžky a meradla času
Táto metóda je vhodná na neinvazívne meranie prie-

mernej rýchlosti objektov v rozsahu (1 až 130) km/h, pohyb 
pri použití tejto metódy nemusí byť priamočiary. Nevýhodou 
tejto metódy je náročná montáž a riziká spojené s montážou 
systému počas cestnej premávky. Súčasťou týchto systémov 
je meradlo vzdialenosti, meradlo času a snímače prejazdu 
meracím úsekom.

Neistota tejto metódy je obmedzená hlavne dĺžkou mera-
ného úseku a snímačmi prejazdu. Obmedzujúcim faktorom 
tohto systému sú snímače prejazdu meraným úsekom, ob-
vykle sa jedná o optické alebo laserové snímače. Frekvencia 
vzorkovania je zásadným limitujúcim faktorom pri meraní 
času. Vzorkovacia frekvencia snímačov prejazdu môže byť 
až 2,5 kHz. Kritickým faktorom je aj systematická chyba 
spôsobená rozdielnym oneskorením medzi jednotlivými sní-
mačmi prejazdu. Ak je dostatočná opakovateľnosť kalibro-
vaného zariadenia, je možné túto chybu čiastočne elimino-
vať priemerovaním rýchlosti meranej v oboch smeroch jaz-
dy. Oneskorenie môže byť spôsobené priamo dĺžkou káblov 
ale aj sekundárne nedokonalou geometriou medzi snímačmi 
prejazdu.

Aplikovanie tejto metódy je vhodné hlavne pri kalibrá-
cii etalónových cestných rýchlomerov, napr. GPS etalónov 
rýchlosti.

Priame porovnanie s GPS snímačom rýchlosti
Metóda je vhodná na invazívne meranie okamžitej rých-

losti objektov v rozsahu (10 až 130) km/h, pohyb pri použití 
tejto metódy nemusí byť priamočiary. Je aplikovateľná len 
na miestach so stabilným príjmom GPS signálu. Touto metó-
dou je za vhodných podmienok možné dosiahnuť rozšírené 
neistoty kalibrácie až na úrovni 0,2 km/h.

Hneď na začiatku je nutné si ujasniť fakt, že moderný 
GPS etalón rýchlosti využíva na určovanie rýchlosti Do-
pplerov jav a nie zmenu diskrétnych polôh v čase. Vďaka 
využitiu Dopplerovho javu a informácií poskytovaných jed-
notlivými satelitmi, je možné dosahovať presnosť merania 
rýchlosti 0,2 km/h a lepšiu, zatiaľ čo systémy s meraním 
zmeny polohy za čas dosahujú presnosť 1 km/h a majú rá-
dovo väčší rozptyl nameraných hodnôt. Väčšina v súčasnos-
ti používaných obvodov v GPS snímačoch poskytuje túto 
možnosť merania.

GPS systém poskytuje všetky potrebné informácie na vý-
počet rýchlosti pomocou Dopplerovho javu. Každý satelit 
vysiela vysoko stabilnú nosnú frekvenciu, ktorá je známa 
a kontrolovaná. Okrem toho, satelity vysielajú informácie 
o svojej polohe, vzájomnej geometrii a rýchlosti, známe ako 

Obrázok	5	–	Meranie	rýchlosti	vozíčka	lineárneho	vedenia	
pomocou	snímača	vzdialenosti

Obrázok	6	–	Princíp	fungovania	triangulačného		
snímača	vzdialenosti	[2]

Obrázok	7	–	Meranie	poklesu	mierky	(rýchlosť	poklesu)	
piestového	tlakomera	pomocou	triangulačného		

snímača	vzdialenosti
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Obrázok	8	–	Meranie	rýchlosti	vozíčka	lineárneho	vedenia	pomocou	laserových	snímačov	prejazdu	a	multifunkčného	čítača

efemeridy. Pomocou signálu s viacerých satelitov dokáže 
snímač určiť svoju polohu. Z polohy GPS snímača a efe-
meríd je možné vypočítať vzájomnú geometriu meraného 
objektu a satelitu a následne je možné vypočítať rýchlosť 
objektu, na ktorom je GPS snímač umiestnený.

Pri používaní GPS etalónov rýchlosti je kritickým fak-
torom stav vozovky. Každý prvok na ceste, ktorý spôsobuje 
náhle skokové zmeny v pohybe vozidla, v skutočnosti zmení 
okamžitú rýchlosť vozidla. Tento stav sa prejavuje na sta-
bilite indikácie etalónu. Na kvalitnej vozovke sa stabilita 
pohybuje rádovo do 0,1 km/h, avšak sa zásadne zhoršuje 
pri výmoľoch na ceste, pri prejazde pod mostami a pod. Pre-
to je používanie GPS etalónov vhodné hlavne na diaľniciach 
a cestách s kvalitnou povrchovou úpravou. Tento nedosta-
tok je možné zlepšiť použitím inerciálnych systémov, ktoré 
pomocou akcelerometra korigujú nedostatky signálu (vzťah 
medzi akceleráciou a rýchlosťou).

Okrem toho je dôležité aj množstvo sledovaných sate-
litov. Teoreticky sú na zistenie polohy potrebné len 3 sate-
lity, na zistenie rýchlosti sa odporúčajú min. 4 satelity. Sa-
mozrejme, presnosť je v tomto prípade minimálna a preto 
pre presné meranie rýchlosti je vhodné sledovať minimálne 
6 satelitov. Je možné aj používanie GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System) snímačov, ktoré využívajú aj iné sate-
litné systémy (Beidou, Glonass, Galileo). Meranie rýchlosti 
pomocou kombinovaných systémov však ešte nie je v od-
bornej literatúre dostatočne preskúmané. V budúcnosti nie 
je vylúčené, že kooperácia medzi jednotlivými satelitnými 
systémami zlepší metrologické parametre GPS snímačov 
rýchlosti.

Nadväznosť GPS etalónov sa rieši buď simuláciou alebo 
nepriamym porovnaním s iným systémom na meranie rých-
losti. Komplexná presnosť a spoľahlivosť GPS systémov 
pracujúcich s Dopplerovým javom bola potvrdená viacerými 
vedeckými publikáciami [1],[2],[3].

Obrázok	9	–	Principiálna	schéma	fungovania	GPS	merania	
rýchlosti	pomocou	Dopplerovho	javu	(zdroj	Onosokki)

Komplexný popis fungovania satelitných systémov a me-
rania rýchlosti pomocou nich je mimo rozsah tohto článku.

Záver
Akreditované laboratória kinematiky alebo mechanické-

ho pohybu sú vo svete skôr raritou ako bežnou praxou. Len 
máloktoré pokrývajú tak široký rozsah a poskytujú tak širo-
ké spektrum technických riešení ako Slovenská legálna met-
rológia n. o., ktorá má vybudované pracoviská pre kalibráciu 
meradiel a mier rýchlosti a overovanie cestných rýchlomerov 
prakticky ľubovoľnej konštrukcie. Vďaka tomu sme schopní 
poskytovať nadštandardné služby v oblasti metrológie, či sa 
už jedná o metrologické expertízy, skúšanie a kalibráciu ne-
štandardných meradiel rýchlosti.

Zoznam použitej literatúry
[1] Renishaw, „Interferometry explained,“ [Online]. Available: https://www.renishaw.com/en/interferometry-explained--7854. [Cit. 2020].
[2] Keyence, „1D Laser Displacement Sensors,“ [Online]. Available: https://www.keyence.com/ss/products/measure/measurement_library/

type/laser_1d/. [Cit. 17 4 2020].
[3] Sathyamoorthy, „Evaluation of the accuracy of global positioning system (GPS) speed,“ Defence S and T Technical Bulletin, 2015. 
[4] Zhang, „Short Note: On the Relativistic Doppler Effect for Precise Velocity,“ Journal of Geodesy, 2006. 
[5] Chalko, „High accuracy speed measurement using GPS (Global Positioning System)“. 



9 eMetrológia	a	skúšobníctvo	2/2020

Štúdie a prehľady

[6] R. Ávila, „High precision speed measurement by using interferometric techniques,“ Journal of Physics: Conference Series, 2015. 
[7] Y.-S. Jang, „Compensation of the refractive index of air in laser interferometer for distance measurement: A review,“ International Journal 

of Precision Engineering and Manufacturing, 2017. 
[8] Onosokki, „onosokki LC8300,“ [Online]. Available: https://www.onosokki.co.jp/English/hp_e/products/keisoku/automotive/lc8300.

html. [Cit. 2020].
[9] Begovic, „MAINTENANCE 2014,“ rev. LASER INTERFEROMETRY – MEASUREMENT AND CALIBRATION METHOD FOR 

MACHINE TOOLS, Zenica, 2014. 
[10] Y.-S. Jang, „Compensation of the refractive index of air in laser interferometer for distance measurement: A review,“ International Jour-

nal of Precision Engineering and Manufacturing, 2017. 
[11] Chapman, Environmental compensation of linear laser interferometer readings, Renishaw, 2017.

CALIBRATION METHOD OF SPEED METERS

Dušan	Šmigura,	Daniel	Kysler,	Miloš	Ujlaky,	Peter	Adam

Abstract
Speed	measurement	is	important	in	multiple	fields,	for	example	achieving	better	reproducibility	in	material	testing	methods	or	
in	safety	management	for	example	cable	speed	in	cable	cars	or	speed	measurement	in	traffic	enforcement.	In	this	wide	range	
(0,00003	to	300)	km/h	 it	 is	necessary	 to	apply	multiple	specialized	methods	of	measurement.	Speed	measurement	requires	
multidisciplinary	knowledge	in	metrology,	for	example	length,	time,	frequency	and	optics.	The	aim	of	this	article	is	to	inform	
about	developed	methods,	their	application	and	introduction	to	the	field	of	speed	calibration.	

Key words
speed	measurement,	laser	interferometry,	GPS,	Doppler	effect,	time	of	flight	methods	(ToF),	triangulation	method
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METROLOGICKÝ PŘÍSTUP K SCHIØTZOVU TONOMETRU

Jan	Rybář,	Stanislav	Ďuriš,	Kristína	Horkovičová,	Juraj	Sekáč,	Vítězslav	Suchý,	Oliver	Rovný

Abstrakt
Článek	se	zabývá	metrologickým	přístupem	k	jednomu	z	typů	kontaktních	očních	tonometrů,	k	Schiøtzovu	tonometru,	který	tvo-
ří	standard	pro	své	využití	v	náročných	podmínkách,	za	vysoké	kvality	naměřených	hodnot	na	nezpochybnitelném	fyzikálně-me-
trologickém	základu	měření.	Jedná	se	o	přístroj	pro	určení	výše	nitroočního	tlaku,	který	při	dodržení	správného	metrologic-
kého	přístupu	dokáže	sloužit	dlouhé	roky	a	může	se	s	trochou	nadsázky	jednat	o	etalon	každé	oftalmologické	ambulance,	nebo	
osobní	etalonový	přístroj	každého	očního	lékaře,	jelikož	není	drahý,	jeho	obsluha	je	jednoduchá	a	jeho	přednosti	jsou	vysoké.	
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Mgr.	Ing.	Jan	Rybář,	PhD.
prof.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	PhD.
Ing.	Oliver	Rovný
Slovenská	technická	univerzita,	Strojnícka	fakulta
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky
Nám.	slobody	17,	812	31	Bratislava,	Slovenská	republika

PhDr.	MUDr.	Kristína	Horkovičová,	PhD.,	MPH
MUDr.	Juraj	Sekáč
Klinika	oftalmológie	LFUK	a	UNB
Nemocnica	Ružinov,	Ružinovská	6
826	06	Bratislava,	Slovenská	republika

Ing.	Vítězslav	Suchý
Český	metrologický	institut
Oblastní	inspektorát	Most
Vladislava	Vančury	1428/7,	434	01	Most
Česká	republika

1  ÚVOD
Glaukomové onemocnění je choroba, která způsobuje 

progresivní ztrátu vidění a často vede k oslepnutí. Jedná se 
o chronickou neuropatii se změnami terče zrakového nervu, 
vrstvy nervových vláken sítnice a zorného pole. Podle před-
povědí bude v letošním roce z důvodu glaukomové neuropa-
tie diagnostikovaných až 11 milionů lidí na celém světě jako 
slepých. Péčí o vlastní zrak můžeme těmto předpovědím 
zdravotnických organizací předcházet, jednou z možností 
předcházení ztrátám v ostrosti vidění je kvalitní metrologic-
ký přístup k oftalmologickým přístrojům, zejména k tono-
metrům, které by měly být v rámci medicínské metrologie 
pokryté legislativou. [1, 2]

K měření nitroočního tlaku slouží již vzpomínané pří-
stroje nazývané tonometry. Tonometrů je celá řada: kontakt-
ní, s minimálním kontaktem a dnes nejčastěji používané bez-
kontaktní oční tonometry, podrobněji v [3]. K diagnostice 
glaukomových onemocnění, tedy k měření nitroočního tlaku 
a další anamnéze pacienta používají lékaři jednotlivé typy 
tonometrů dle situace. Exaktní měření nitroočního tlaku je 
potřebné u všech pacientů, i u pacientů s nádory očí. [4, 5] 
V minulosti byl Schiøtzův tonometr základ každé oftalmo-
logické praxe. Využíval se pro měření nitroočního tlaku, až 

dokud se nevyvinuly způsoby aplanační a bezkontaktní to-
nometrie. K situacím především ve zhoršených podmínkách, 
kde není dostupná kvalitní lékařská péče, nebo je nutné rych-
le a s vysokou přesností měření vyhodnotit výši nitroočního 
tlaku se využívá zejména Schiøtzův oční tonometr dodnes. 
Jedná se o jednoduchý přístroj na obsluhu. Je založen na fy-
zikálně-metrologickém základu. Není lepšího přístroje pro 
využití v těžkých podmínkách, nebo při kvalitní a přitom 
rychlé diagnostice během lékařských zákroků, kdy se paci-
ent nachází ve vodorovné poloze, tedy při operacích. Roz-
šíření glaukomových onemocnění v populaci je v různých 
zemích jinak rozšířené, značně s tím souvisí také přístrojové 
zabezpečení. Například v rozvojových zemích představuje 
glaukom ztrátu zraku až pro 13 % lidí. Právě zde je potřebné 
mít kvalitní přístroj, jednoduchý, nezávislý na napájení, pří-
stroj „do kapsy“, který dokáže určit výši nitroočního tlaku 
i ve ztížených podmínkách s velkou jistotou jak pro lékaře, 
tak i pro pacienta. [1, 2, 3]

2  SCHIØTZŮV TONOMETR
Schiøtzův oční tonometr je tvořen pohyblivým pístem, 

tzv. pelotou, která je spojena s ručičkou, ukazující na stupni-
ci naměřené hodnoty. Tento typ tonometru tvoří rám, držák 
a sada závaží různých hmotností. Každý dílek odpovídá de-
formaci rohovky o 0,5 mm až po vtlačení celé peloty tono-
metru na oko, resp. rohovku. Celá stupnice na přístroji je 
rozdělena na 20 dílků, což pokrývá celý funkční rozsah při 
vyšetření pacienta na nitrooční tlak. Pokud je oko tvrdší a ne-
dochází k prohlubování rohovky, dle potřeby volíme vhodná 
závaží, měření je nejpřesnější v rozmezí třetího až sedmého 
dílku na stupnici (pro všechny rozsahy závaží). Nitrooční 
tlak následně stanovíme pomocí přepočtové tabulky (Obr. 
4), která je součástí dokumentace k přístroji. [3, 6]

U pacienta je před měřením potřebné provést lokální 
anestezii, pacient je položen na záda a požádán, aby se díval 
přímo před sebe, aby došlo k uvolnění akomodace oka. Ob-
sluha tonometru drží oční víčka rozevřená tak, aby na oko 
nevyvolala tlak. Přiloží tonometr, ukazatel se ustálí na jedné 
hodnotě stupnice s mírným kmitem do stran, které vyvoláva-
jí změny tlaku v důsledku arteriálních pulzů v oku. V přípa-
dě, že ručička ukazuje na stupnici mezi třetím a sedmým díl-
kem a za použití závaží 5,5, můžeme měření označit za správ
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Obr.	1:	Schiøtzův	oční	tonometr.	Zdroj:	Vlastní.

Obr.	3:	Kalibrační	křivky	Schiøtzova tonometru  
platné pro oči s normální rigiditou.		

Zdroj:	dokumentace	přiložená	k	přístroji.

Obr.	4:	Přepočítávací	tabulka	pro	stanovení		
výše	nitroočního	tlaku	u	pacienta.		

Zdroj:	dokumentace	přiložená	k	přístroji.

Obr.	2:	Průběh	měření	pomocí		
Schiøtzova	očního	tonometru.	[7]
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né. Ovšem pokud je hodnota na ukazateli pod třetím dílkem, 
musíme změnit závaží na 7,5 a měření musíme opakovat. 
Obdobně při neúspěšném pokusu a setrvání pod třetím díl-
kem bychom opakovali měření s vyšší hodnotou závaží 10. 
U pacienta si musíme hlídat oční víčka, aby je nechal volná 
a zabezpečil správný postup měření. [3, 8, 9]

Před každým měřením pomocí přístroje by měla být 
provedena kalibrace položením na kalibrační plochu (blok). 
Provede se kontrola, tedy zda souhlasí zakřivení ploch 
a umístění peloty. Pokud přístroj není správně kalibrován, 
je nutné jej odeslat do příslušného servisu. Důležitá je také 
dezinfekce a rozebrání přístroje po jeho každém použití. [10]

2.1 Fyzikální princip imprese tonometru
Fyzikální princip pro impresi podobnou při vyšetřování 

lidského oka je následující: hmotnost tonometru w, působí-
cí na plochu A působí na oko, resp. jako celkové objemové 
prohloubení rohovky VC. Na vnějším povrchu oka (tečně 
k povrchu rohovky) jsou vyvolány tažné síly T, se složkou 
působící proti hmotnosti tonometru w, která se přidává k ni-
troočnímu tlaku P. Na stupnici je potom zdánlivě naměřen 
vysoký nitrooční tlak, cílem měření je ovšem získat nitrooč-
ní tlak Po, což je tlak před přiložením tonometru. Využíváme 
tedy tzv. Friedenwaldovu analýzu:

log Pt – log Po = E	·	Vc (1)

log Pt1 – Pt2
 = E (Vc1

 – Vc2
) (2)

kde platí následující: Pt je tlak naměřený impresním 
(Schiøtzovým) tonometrem, Pt1,2 jsou tlaky s jiným zatíže-
ním peloty tonometru, Po je nitrooční tlak před měřením 
tonometrem, t je tzv. koeficient oční rigidity, Vc1,2 je objem 
rohovkového prohloubení, korespondujícím s Pt1,2, E je 
průměrná hodnota (u lidského oka tato hodnota odpovídá 
0,0215). [10, 11]

Obr.	5:	Mechanizmus	měření	u	impresní	tonometrie.	[11] Obr.	6:	Hjalmar	August	Schiøtz	a	popis	přístroje		
„Schiøtzův	tonometr“,	který	navrhl	a	zkonstruoval.	[13,	14]

2.2 Dodatek k autorovi tonometru: 
 Hjalmaru Augustu Schiøtzovi
Hjalmar August Schiøtz žil v letech (1850-1927) byl 

první norský profesor oftalmologie. Díky jeho mimořádným 
technickým schopnostem a vědomostem v matematice a fy-
zikální optice dokázal posunout vědecko-technický pokrok 
své doby. Navrhl několik oftalmologických přístrojů, těmi 
nejdůležitějšími byly oftalmometr (přístroj k měření zakřive-
ní předního povrchu rohovky), který navrhl společně s pro-
fesorem Javalem v Paříži roku 1881 a jeho vlastní tonometr, 
který zkonstruoval v roce 1905. Schiøtzův tonometr se stal 
prvním klinicky použitelným impresním tonometrem a ve 
své době byl celosvětově nejpoužívanějším přístrojem pro 
měření nitroočního tlaku. Bylo jednoduché jej nakalibrovat 
a dosahoval na svou dobu dostatečnou přesnost. Impresním 
tonometrem se měří nitrooční tlak pomocí hloubky vnoření 
do oční rohovky, do které vnikne působením válcové tyčinky 
přesně stanoveného průměru a hmotnosti. Schiøtzův tono-
metr je v podstatě jemný mechanický přístroj, který pracuje 
jako hloubkoměr s poměrem převodu 1:20, takže jeden dílek 
na stupnici přístroje odpovídá hloubce 0,05 milimetru, tento 
přístroj je založen na fyzice a je navázán na základní sousta-
vu jednotek SI. [12, 13, 15, 16]

Výhodou Schiøtzova impresního tonometru je jeho ceno-
vá dostupnost a snadná ovladatelnost, včetně výhody přenos-
nosti v podobě kvalitního přístroje založeného na fyzikálních 
principech a metrologické návaznosti. Snadná ovladatelnost 
je ovšem relativní. Při měření nezkušenou osobou mohou 
vznikat velké nepřesnosti v měření dané větším přitlačením 
přístroje na oko. Takové měření může vést ke zkresleným 
vyšším hodnotám nitroočního tlaku. Nevýhodou této metody 
měření nitroočního tlaku je vznik nepřesností vlivem rozdíl-
né sklerální rigidity měřených očí, vliv obsluhy tonometru 
a možnost zanesení infekce do oka, což je oproti bezkontakt-
ním metodám měření tlaku uvnitř oka nevýhoda. [17]
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3   METROLOGICKÁ KONTROLA PŘÍSTROJE
Normativní zabezpečení měřicích přístrojů ve zdravot-

nictví vychází z hlediska bezpečnosti a jejich využití v praxi, 
což definují dvě doporučení prostřednictvím Organisation 
Internationale de Métrologie Légale (OIML, Mezinárodní 
organizace pro legální metrologii), jedná se o tyto dokumen-
ty pro oblast měřidel nitroočního tlaku:

• doporučení OIML R 145, které je platné pro impresní 
a aplanační tonometry, které detailně specifikuje met-
rologické požadavky na zkušební zařízení.

• doporučení OIML TC 18 s názvem „Lékařské měřicí 
přístroje“, které definuje metrologické zabezpečení 
v oblasti medicínské metrologie. [8]

Metrologická kontrola přístroje, resp. legislativní zabez-
pečení těchto přístrojů je v jednotlivých státech světa různé, 
někde se tyto přístroje ověřují, někde kalibrují prostřednic-
tvím servisů těchto přístrojů, jinde metrologická kontrola 
není vůbec v žádné formě, což je potom problém. Obecně 
se v této metrologické kontrole zaměřujeme v kategorii im-
presních tonometrů na posouzení několika oblastí. Aby pří-
stroj prošel a byl způsobilý pro další použití, musí vyhovovat 
ve všech posuzovaných oblastech. Největším problémem u 
těchto přístrojů je ohnutá ručička ukazatele výšky nitrooční-
ho tlaku na stupnici. Každý Schiøtzův tonometr je originál 
a není možné používat náhradní díly z jednoho přístroje na 
druhý, jelikož pelota a jednotlivá závaží jsou při cejchování 
hmotnostně upravena k příslušnému přístroji. Z čehož vyplý-
vá, že peloty ani závaží nelze vzájemně u přístrojů zaměňo-
vat, nebo nahrazovat nimi chybějící díly, mohlo by tím dojít 
k podstatným chybám vznikajícím při měření nitroočního 
tlaku. Tato záměna, nebo nahrazení může nepříznivě ovliv-
nit výsledek měření, nebo poškodit strukturu pacientova oka, 
zejména rohovky.

Mezi posuzované oblasti patří nejprve vizuální prohlídka 
přístroje a hladkost povrchu styčných ploch včetně komplet-
ní dokumentace k přístroji. Další kontrola spočívá v měření 
základny, kdy musí platit:

• Průměr základny musí být (10,1±0,2) milimetru.
• Rádius zaoblené kulové čelní plochy (15,00±0,25) 

milimetru.
• Průměr kulové čelní plochy musí dosahovat minimál-

ně (9,00+0,1) milimetru.
Další posuzovaný prvek celého Schiøtzova tonometru 

je pelota, u které musí přístroj plnit následující vyhovující 
parametry:

• Průměr peloty musí být v rozsahu (3,00±0,03) mili-
metru.

• Rádius kulové čelní plochy v rozsahu (15,00±0,75) 
milimetru.

• Rádius hrany zaoblení (0,25±0,03) milimetru.
• Zdvih peloty musí být maximálně 3,00 milimetru.

Při kalibraci, resp. ověření přístroje během metrologické 
kontroly se sleduje tření mezi pístem a vodícím pouzdrem 
pístu do maximálního sklonu 25 stupňů, kde se píst musí 
začít samovolně pohybovat. Kontrolou prochází i hmotnost 
součástí celého měřidla, váží se hmotnost přístroje bez dr-
žáku, která by měla odpovídat (16,5±0,5) gramu, přídavná 
závaží 7,5 a 10 by měla dosahovat hmotnosti (2,00±0,02) 
gramu a (4,50±0,02) gramu, všechny parametry musí být bě-
hem kontroly v uvedených tolerancích, aby byly označené 
za vyhovující.

Obr.	7:	Pracoviště	pro	metrologickou	kontrolu	(ověřování)	Schiøtzových tonometrů	na	Oblastním	inspektorátu	Most,		
Český	metrologický	institut.	Zdroj:	Vlastní.
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Metrologická kontrola na váze musí být při poloze uka-
zatele na stupnici na čísle 5, tedy (5,50±0,15) gramu, při 
zvýšení – posunutí ukazatele na číslo 10 na stupnici potom 
(5,50±0,15) gramu. Dále se posuzuje kontaktní plocha tono-
metru, která se během vyšetření přikládá na oko pacienta, 
resp. na rohovku, tato plocha musí být hladká bez mecha-
nického poškození. Aby přístroj vyhovoval, musí splňovat 
intervaly udávané následující tabulkou (Tab. 1) pro test na 
kontrolních blocích o různých rádiusech, test přípravku 
v pouzdře přístroje a také rozsahy pro zdvih pro simulovaná 
měření na přístroji. Posledním důležitým bodem je posouze-
ní vůle mezi stupnicí a ukazatelem, která by měla odpovídat 
1 milimetru.

Tab. 1: Intervaly pro jednotlivé testy kontaktní plochy 
impresního tonometru

realizovaný test interval, 
hodnota jednotka

rádius 14,75 mm (–1,00±0,20) dílek
rádius 16 mm (0,00±0,20) dílek

přípravek v pouzdře přístroje (1,00±0,20) dílek
zdvih od –1 do 0 (0,05±0,01) mm
zdvih od –1 do 5 (0,30±0,01) mm
zdvih od –1 do 10 (0,55±0,02) mm
zdvih od –1 do 15 (0,80±0,03) mm
zdvih od –1 do 18 (0,95±0,05) mm

vůle mezi stupnicí a ukazatelem 1 mm

Pokud přístroj – Schiøtzův tonometr bude vyhovovat ve 
všech zmíněných parametrech, je vyhovující a splňuje před-
poklady medicínské metrologie pro bezpečné a spolehlivé 
použití pro měření nitroočního tlaku na pacientech při jejich 
vyšetřování. Glaukom představuje celosvětový problém. Na 
prevenci před tímto onemocněním, na diagnostiku a na léčbu 

se musí klást zvýšení důraz. Pokud včas rozpoznáme rizi-
kové faktory, přistoupíme k správné diagnostice a následně 
aplikujeme adekvátní terapii opírající se o nejmodernější po-
stupy a doporučení, můžeme předejít a zamezit rozvoji to-
hoto onemocnění. Významnou úlohu právě při diagnostice 
má za úkol správný metrologický přístup k oftalmologickým 
přístrojům. [18, 19]

ZÁVĚR
Článek rozebírá metrologický přístup k Schiøtzovu 

impresnímu tonometru, popisuje jeho využití, konstrukci 
a metrologickou kontrolu. Jednoduchost a přesnost přístroje 
jej drží stále v popředí oftalmologických praxí v České re-
publice, ve Slovenské republice ale i jinde ve světě. Tímto 
článkem jsme chtěli poukázat na přístroj, který svou přes-
ností předčil svou dobu. Jen statistiky realizovaných kalib-
rací, resp. ověření těchto přístrojů z Oblastního inspektorátu 
Most, který je pracovištěm Českého metrologického institu-
tu uvádějí, že až 50 % Schiøtzových impresních tonometrů 
má problém s ohnutou ručičkou ukazatele výšky nitroočního 
tlaku na stupnici. Na kompletní opravu těchto přístrojů se 
potom odesílá ročně zhruba 5 % tonometrů, které neprojdou 
úspěšnou metrologickou kontrolou, tedy ověřením v České 
republice. Ohnutá ručička ukazatele výšky nitroočního tlaku 
vypovídá jen o tom, že přístroj je velmi citlivý, jemná me-
chanika přístroje si proto zaslouží patřičnou a proškolenou 
obsluhu a údržbu zároveň. Tento článek klade také důraz na 
potřebu legislativního zabezpečení medicínské metrologie 
ve Slovenské republice a jinde, kde tak není učiněno. Aktuál-
ní stav týkající se metrologické kontroly tonometrů, v tomto 
případě impresního tonometru, přesněji Schiøtzova tonome-
tru, nechť je toho důkazem.

Obr.	8:	Průběh	metrologické	kontroly	přístroje	na	Oblastním	inspektorátu	Most,	Český	metrologický	institut.	Zdroj:	Vlastní.
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METROLOGICAL APPROACH TO THE SCHIØTZ TONOMETER

Jan	Rybář,	Stanislav	Ďuriš,	Kristína	Horkovičová,	Juraj	Sekáč,	Vítězslav	Suchý,	Oliver	Rovný

Abstract
The	article	deals	with	the	metrological	approach	to	one	of	the	types	of	contact	ophthalmic	tonometers,	the	Schiøtz	tonometer,	
which	forms	the	standard	for	its	use	in	demanding	conditions,	under	high	quality	measured	values	on	an	unquestionable	physical-
metrological	basis	of	measurement.	It	is	a	device	for	determining	the	level	of	intraocular	pressure,	which	can	be	used	for	many	
years	with	the	correct	metrological	approach	and	can	be	with	a	bit	of	exaggeration	a	standard	of	each	ophthalmology	clinic,		
or	a	personal	standard	device	of	every	ophthalmologist,	as	it	is	not	expensive,	easy	to	operate	and	its	advantages	are	high.	

Keywords
contact	eye	tonometer,	metrology,	Schiøtz	tonometer
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SPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH A NOTIFIKOVANÝCH OSÔB
PODĽA ZÁKONA Č. 56/2018 Z. Z. ZA ROK 2019

Jednou z úloh Odboru skúšobníctva a európskych zále-
žitostí (ďalej len „OSaEZ“) Úradu pre normalizáciu, met-
rológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len 
„ÚNMS SR) podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 
zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o zhode“) je v rámci svojej pôsobnosti a z nej vyplývajúcich 
kompetencií metodické riadenie autorizovaných osôb (ďalej 
len „AO“) a notifikovaných osôb (ďalej len „NO“). Podľa 
§ 12 ods. 1 písm. d) zákona o zhode AO/NO je povinná pred-
ložiť ÚNMS SR výročnú správu o činnosti.

OSaEZ do 31. decembra 2019 metodicky riadil 21 AO 
podľa zákona o zhode, z ktorých 1 AO vykonávala posudzo-
vanie zhody vojenských zbraní, výbušnín a munície podľa 
štandardov NATO. Prehľad AO/NO je uvedený v tabuľke 
č. 1.

OSaEZ zabezpečoval notifikáciu slovenských autori-
zovaných osôb na smernice a nariadenia Nového prístupu 
Európskej komisii (ďalej len „EK“) a ostatným členským 
štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Do 31. decembra 
2019 mala Slovenská republika (ďalej len „SR“) 19 notifiko-
vaných osôb, pričom 17 notifikovaných osôb má pridelené 
identifikačné číslo a 2 notifikované osoby majú pridelené 
označenie RTPO na vykonávanie činnosti podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2014/68/EÚ z 15. 
mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení 
na trhu.

V roku 2019 bolo vydaných 15 rozhodnutí o autorizácii, 
ktoré boli udelené podľa zákona o zhode z dôvodu zmeny 
právnych predpisov, zmeny rozsahu autorizácie, zmeny osôb 
konajúcich v mene autorizovanej osoby, ukončenia plat-
nosti predchádzajúcej autorizácie a pod. V roku 2019 bola 
udelená autorizácia jednému novému subjektu SKTC-128 – 
CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s. r. o. 
V roku 2019 bol v procese správneho konania o autorizáciu 
jeden ďalší subjekt, pričom predmetom posudzovania zhody 
v tomto prípade sú zdravotnícke pomôcky.

ÚNMS SR vykonával kontrolnú činnosť v roku 2019 
podľa Metodického postupu č. 8/2016 na kontrolu činnosti 
autorizovaných osôb a notifikovaných osôb podľa zákona 
o zhode, pričom ten bol ku koncu roka aktualizovaný na Me-
todický postup MP 45: 2019 - Metodický postup na kontrolu 
činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb podľa 
zákona o zhode. Kontrolná činnosť sa vykonávala dvoma 
spôsobmi:

a) kontrola na základe poverenia predsedu ÚNMS SR 
alebo

b) kontrola vykonávaná v spolupráci so Slovenskou ná-
rodnou akreditačnou službou (ďalej len „SNAS“).

Pri kontrolnej činnosti sa preveruje kontinuálne plnenie 
autorizačných a notifikačných požiadaviek príslušných práv-
nych predpisov autorizovanými a notifikovanými osobami. 

Pre tento účel bolo vykonaných 7 kontrol podľa písmena a). 
Zároveň zamestnanci OSaEZ vykonali v roku 2019 spoločné 
posudzovanie žiadateľa o autorizáciu a notifikáciu na mieste 
spolu so zástupcami EK a iných členských štátov podľa na-
riadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. 
apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 
2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) 
č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/
EHS (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2017/745“).

Podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 920/2013 o autorizácii notifikovaných orgánov a dohľa-
de nad nimi podľa smernice Rady 90/385/EHS o aktívnych 
implantovateľných zdravotníckych pomôckach a smernice 
Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach sa jeden za-
mestnanec OSaEZ zúčastnil ako národný expert posudzova-
nia žiadateľov o autorizáciu v Holandsku a Českej republike 
a jeden zamestnanec OSaEZ sa zúčastnil ako národný expert 
posudzovania žiadateľov o autorizáciu v Taliansku podľa 
nariadenia (EÚ) 2017/745, pričom tieto posudzovania boli 
vykonávané v spolupráci s EK a členskými štátmi EÚ.

Podľa spôsobu uvedeného v písmene b) ÚNMS SR 
pokračoval aj v roku 2019 v spoločných posudzovaniach 
so Slovenskou národnou akreditačnou službou v rámci posu-
dzovania plnenia autorizačných a notifikačných požiadaviek 
pri akreditácii na účely autorizácie a notifikácie. V roku 2019 
bolo vykonaných 12 spoločných posudzovaní. Boli vykona-
né 2 svedecké posudzovania priamo u výrobcu.

V roku 2019 pôsobilo na národnej úrovni 6 pracovných 
skupín notifikovaných osôb, ktoré vznikli a pracujú na zá-
klade štatútov. Pracovné skupiny sa zaoberajú riešením 
technických problémov týkajúcich sa posudzovania zhody 
s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických usta-
novení smerníc EÚ a tiež pripravujú jednotné stanoviská 
k problematikám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej 
úrovni. Na jednotlivé stretnutia pracovných skupín na ná-
rodnej úrovni sú prizývaní aj zástupcovia vecne príslušných 
rezortov, orgánov dohľadu, prípadne iných orgánov štátnej 
správy. Zástupca pracovnej skupiny, spravidla predseda, 
ktorého volí pracovná skupina podľa štatútu, sa zúčastňuje 
európskeho stretnutia tzv. „Notified Bodies Forum“.

Výročné správy:
ÚNMS SR na konci roka 2019 vydal metodický postup 

pre prípravu výročnej správy, MP 14: 2019 – Metodický 
postup č. 14/2019, ktorým sa upravuje postup na vypra-
covanie a zaslanie Výročnej správy o činnosti autorizo-
vaných osôb a notifikovaných osôb (ďalej len „MP 14: 
2019“), ktorého prílohou je šablóna výročnej správy. Cieľom 
MP 14: 2019 je uľahčiť AO/NO vypracovanie výročnej sprá-
vy, ktorú majú AO/NO zaslať najneskôr do 15. 2. nasledujú-
ceho kalendárneho roka na OSaEZ.

Výročné správy a najmä získané údaje z nich OSaEZ 
spracúva, kvantitatívne analyzuje, vyhodnocuje a vytvára 
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Tabuľka č. 1: AO/NO 

P.č. Číslo 
SKTC Číslo NO AO/NO Sídlo

1 101 1293 EVPÚ a. s. Nová Dubnica
2 102 1781 Slovenský metrologická ústav Bratislava
3 104 1299 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Piešťany
4 106 1300 ÚKSÚP – TSÚP Rovinka
5 108 2005 E.I.C., Engineering inspection company s. r. o. Prešov
6 111 2369 VIPO a. s. Partizánske
7 112 1395 KONŠTRUKTA – Defence, a. s. Dubnica nad Váhom
8 113 2265 3EC International, a. s. Bratislava
9 114 2394 Bratislavská metrologická spoločnosť s. r. o. Bernolákovo
10 115 1297 VÚZ Bratislava
11 118 1634 Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. Svit
12 119 1296 VÚTCH-CHEMITEX, spol. s. r. o. Žilina
13 125 1358 Výskumný ústav dopravný, a. s. Žilina
14 128 RTPO CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. Žilina
15 169 1354 Technická inšpekcia, a. s. Bratislava
16 173 - Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Senica
17 174 RTPO Reaktortest, s. r. o. Trnava
18 175 1353 TÜV SÜD Slovakia s. r. o. Bratislava
19 176 2408 Prvá zváračská, a. s. Bratislava
20 177 1432 Slovenská legálna metrológia, n. o. Banská Bystrica
21 178 - Liptovská skúšobňa s. r. o. Liptovský Mikuláš

Správu o činnosti AO/NO za predchádzajúci kalendárny rok, 
a to v nasledujúcich oblastiach:

1. činnosti v oblasti technickej normalizácie, spoluprá-
ca, pracovné skupiny a členstvo v organizáciách,

2. personálna štruktúra,
3. absolvované kurzy, semináre a školenia zamestnan-

cov,
4. prehľad činností posudzovania zhody,
5. medzilaboratórne porovnávacie merania,
6. zabezpečenie činností subdodávateľsky,
7. doplňujúce otázky.

1. Činnosti v oblasti technickej normalizácie, 
spolupráca, pracovné skupiny a členstvo 
v organizáciách
Činnosť v oblasti technickej normalizácie v SR je v sú-

časnosti riadená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej nor-
malizácii. OSaEZ u AO/NO v rámci tejto oblasti sleduje:

- predsedníctvo v technických komisiách  
(ďalej len „TK“),

- členstvo v TK,
- medzinárodnú normalizačnú spoluprácu,
- počet nadobudnutých noriem, ktoré AO/NO nado-

budla počas roka pre svoju činnosť.

V roku 2019 vykonávali funkciu predsedu v TK zástup-
covia 6 AO/NO, čo ale predstavovalo vykonávanie danej 
funkcie v 8 rôznych TK. V porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi je možné sledovať v tejto oblasti postupný pokles, 

keďže v rokoch 2014, 2015, 2016, 2017 resp. 2018 postup-
ne vykonávali funkciu predsedu v TK zástupcovia 19, 15, 
13, 10, resp. 9 AO/NO. Celkovo 18 z 21 AO/NO malo zas-
túpenie v rámci TK, pričom boli členmi spolu 68 TK. Na-
jaktívnejšie sa do činnosti TK zapájali už tradične EVPÚ a. 
s., Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., E.I.C. s. r. o., 
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, VÚD, 
a. s., Technická inšpekcia, a. s., TÜV SÜD Slovakia s. r. o. 
či PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Na medzinárodnej normali-
začnej spolupráci sa v roku 2019 podieľalo 6 AO/NO. Cel-
kovo v roku 2019 nadobudli AO/NO spolu 563 noriem, pri-
čom takmer polovica z nich využíva rôzne on-line prístupy 
k technickým normám.

Spolupráca s orgánmi štátnej správy 
a s orgánmi trhového dohľadu v SR
V rámci spolupráce s orgánmi štátnej správy (ďalej len 

,,OŠS“) je aktívnych viac ako 75 % zo všetkých AO/NO. 
Najčastejšie sa uskutočňuje spolupráca s ÚNMS SR. Vo via-
cerých prípadoch sa spolupráca uskutočňuje s Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR (2 AO/NO), Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (2 AO/NO), Ministerstvom hos-
podárstva SR (2 AO/NO) a Úradom pre obrannú štandardi-
záciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (2 AO/NO).

V jednom prípade taktiež AO/NO spolupracujú s Minis-
terstvom obrany SR, Ministerstvom zahraničných vecí SR, 
Slovenskou informačnou službou, Políciou SR, Kriminalis-
tickým a expertíznym ústavom Policajného zboru, Hlavným 
banským úradom, Úradom jadrového dozoru SR, Sloven-
skou národnou akreditačnou službou. Spolupráca AO/NO 
s OŠS bola zameraná na poskytovanie konzultácií a odbor-
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ných stanovísk, pripomienkovanie rôznych dokumentov, 
prípadne na prípravu odborných seminárov. Všetky AO/NO 
vyjadrili spokojnosť so spoluprácou s OŠS. 

V rámci spolupráce AO/NO s orgánmi trhového do-
hľadu (ďalej len „OTD“), môžeme konštatovať, že v roku 
2019 spolupracovalo s OTD viac ako 50 % AO/NO. AO/
NO spolupracovali predovšetkým so Slovenskou obchodnou 
inšpekciou (v 4 prípadoch), Národným inšpektorátom práce 
(v 2 prípadoch). Po jednom prípade taktiež so Slovenským 
metrologickým inšpektorátom, Inšpektorátom práce a s Do-
pravným úradom. Spolupráca bola zameraná najmä na skú-
šanie odobratých vzoriek z trhu, oznamovanie vydaných 
a zrušených certifikátov, kontrolu výrobcu meradiel, ško-
lenia a odbornú pomoc pri analýze príčin havárií strojných 
zariadení, pri podnetoch zo strany spotrebiteľov, v oblasti 
činnosti oprávnenej právnickej osoby.

Všetky zainteresované AO/NO vyjadrili spokojnosť 
so spoluprácou s OTD. AO/NO sú naďalej pripravené pos-
kytovať OTD odbornú pomoc v rámci odborných seminárov 
alebo školení zamestnancov OTD v spolupráci s ÚNMS SR, 
ktoré by prispeli k zvyšovaniu kompetentnosti zamestnan-
cov OTD a tým aj k zlepšeniu výkonu trhového dohľadu.

Národná a medzinárodná spolupráca, 
členstvo v medzinárodných organizáciách
Veľmi dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje činnosti 

pri posudzovaní zhody a má nezanedbateľný vplyv na výkon 
tejto činnosti, je národná a medzinárodná spolupráca AO/
NO s EK, ostatnými členskými štátmi EÚ a ďalšími organi-
záciami. Táto forma spolupráce sa klasifikuje do nasledujú-
cich činností:

- pracovné skupiny (ďalej len „PS“) NO na národnej 
úrovni,

- pracovné skupiny (ďalej len „PS“) NO na európskej 
úrovni,

- spolupráca so zahraničnými NO,
- členstvo v medzinárodných organizáciách (ďalej len 

„MO“), združeniach a pod.

V roku 2019 sa do činnosti PS na národnej úrovni zapo-
jilo 16 AO/NO, s celkovým počtom 26 zástupcov. Z celko-
vého počtu 26 zástupcov, predsedali zamestnanci AO/NO PS 
v 8 prípadoch, zvyšných 18 zástupcov bolo členmi PS. PS 
NO vznikli ako národná alternatíva k európskemu „Notified 
Bodies Forum“ a zaoberajú sa riešením technických problé-
mov týkajúcich sa posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť 
jednotné používanie technických ustanovení smerníc a na-
riadení EÚ a tiež pripravujú jednotné stanoviská k proble-
matikám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej úrovni. 
Na jednotlivé stretnutia PS na národnej úrovni sú prizvaní aj 
zástupcovia technickej normalizácie, OTD a prípadne iných 
OŠS.

Do spolupráce s PS NO na európskej úrovni sa zapo-
jilo 12 AO/NO, pričom sa zapojili do činnosti 28 PS NO. 
Z týchto európskych PS sa v 22 z nich zapojili AO/NO pria-
mo do ich činnosti a do 6 PS na európskej úrovni sa AO/
NO zapojili nepriamo. Spolupráca sa týkala najmä oblasti 
skúšania, posudzovania zhody, porovnávacích meraní, vý-

meny odborných stanovísk, subdodávateľských úkonov, 
technickej spolupráce, organizovania spoločných seminárov, 
výmeny informácií, prípadne spolupráce v rámci vlastnej or-
ganizácie. Spoluprácu so zahraničnými NO uskutočňovalo 
9 AO/NO, pričom spolupracovali s celkovo 17 NO. Z toho 
v 5 prípadoch išlo o pravidelnú spoluprácu a v 12 prípadoch 
o opakujúcu sa spoluprácu. Členstvo v MO vykazovalo 11 
AO/NO, pričom tie boli členmi, či už aktívne (24 MO) ale-
bo pasívne (2 MO) v celkovo 26 MO. Hlavnými devízami 
a výhodami, ktoré deklarujú AO/NO v súvislosti s medzi-
národnou spoluprácou a členstvom v MO, sú predovšetkým 
samotná možnosť nadväzovať a udržiavať kontakty so za-
hraničnými NO, prípadne inými MO, vzájomná podpora, 
či výmena skúseností. Nemenej dôležité je získavanie no-
vých poznatkov v oblasti posudzovania zhody v príslušných 
oblastiach, zjednocovanie postupov posudzovania zhody 
a s tým súvisiaca možnosť účasti pri tvorbe nových postu-
pov. Rovnako tak získavanie informácií o práci iných NO, 
možnosť vidieť pracoviská, resp. laboratória iných NO. Nie-
ktoré AO/NO deklarujú, že pri naplnení podmienok akredi-
tácie skúšobných laboratórií im členstvo v medzinárodnom 
združení pozitívne prispieva pri uskutočňovaní medzilabo-
ratórnych porovnávacích skúšok s možnosťou ich aktívnej 
účasti v nich. Prostredníctvom, či už spolupráce so zahranič-
nými NO alebo členstvom v MO, sa zvyšuje medzinárodné 
uznanie a prestíž medzi zákazníkmi.

2. Personálna štruktúra 
V oblasti personálnej štruktúry AO/NO sledujeme:
- počet zamestnancov AO/NO, ktorí sú v pracov-

no-právnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu s AO/NO 
všetkých orgánov (Certifikačný orgán na osoby – COO, 
Certifikačný orgán na výrobky – COV, Inšpekčný orgán – 
IO, Certifikačný orgán pre systémy manažérstva kvality – 
CQMS, Skúšobné laboratórium – SL, Manažment AO/NO),

- priemerný vek zamestnancov AO/NO – podľa vyko-
návaných činností zamestnancov a podľa najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania zamestnancov.

AO/NO v roku 2019 zamestnávali celkom 1032 zamest-
nancov. Z daného počtu bolo 221 zamestnancov COO, 209 
zamestnancov COV, 252 zamestnancov IO, 56 zamestnan-
cov CQMS, 222 zamestnancov SL a 72 zamestnancov tvo-
rilo manažment AO/NO. Rozloženie zamestnancov podľa 
jednotlivých orgánov, prostredníctvom ktorých AO/NO za-
bezpečovali v roku 2019 svoje činnosti, vidíme v grafe č. 1.

Z hľadiska vývoja celkového počtu zamestnancov AO/
NO od roku 2010 až po súčasnosť si môžeme všimnúť jeho 
postupný nárast s miernymi medziročnými poklesmi v ro-
koch 2012, 2014 a 2018. Tento nárast počtu zamestnancov 
AO/NO v sledovanom období bol spôsobený predovšetkým 
výrazným nárastom počtu zamestnancov COO a COV, a to 
najmä v rokoch 2016, 2017, 2018 a predovšetkým v po-
slednom sledovanom roku 2019, v ktorom bol dosiahnutý 
počet zamestnancov COO a COV 430. Počet zamestnancov 
IO zostával počas sledovaného obdobia pomerne stabilný, 
a to predovšetkým od roku 2011, kedy prichádzalo medzi-
ročne len k miernym výkyvom. Naopak opačnú situáciu 
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môžeme vidieť pri vývoji počtu zamestnancov SL, keďže tu 
dochádzalo k postupnému znižovaniu počtu zamestnancov 
a najnižšiu úroveň dosiahli v rokoch 2016, 2018, resp. 2019 
(222 zamestnancov SL). Ich najväčší úbytok, a to o 33, resp. 
34 zamestnancov nastal na začiatku sledovaného obdobia, 
t.j. v rokoch 2011, resp. 2012 a ku jeho koncu v roku 2016, 
a to o 35 zamestnancov všetkých AO/NO. Najnižší počet do-
siahli zamestnanci IO u všetkých AO/NO v roku 2018. Spo-
mínaný vývoj najlepšie dokumentuje graf č. 2 na strane 42.

Priemerný vek zamestnancov COO bol v roku 2019 49 
rokov, COV 46 rokov, IO 48 rokov, SL 48 rokov a CQMS 
52 rokov. Sumárne 7 AO/NO malo zriadené COO. Všetci 
zamestnanci COO mali VŠ alebo ÚSO vzdelanie. Sumárne 
17 AO/NO malo zriadené COV. Z hľadiska vzdelanostnej 
štruktúry mali AO/NO zamestnancov COV v roku 2019 tak-
tiež s VŠ alebo ÚSO vzdelaním. Spolu v 10 AO/NO mali za-
mestnanci COV vyšší priemerný vek s ÚSO vzdelaním ako 
s VŠ vzdelaním, v 3 prípadoch tomu bolo naopak. Zamest-
nanci COV dosiahli v porovnaní so zamestnancami všetkých 
ostatných orgánov v roku 2019 najnižší priemerný vek. Su-
márne 5 AO/NO malo zriadené IO. Z hľadiska vzdelanostnej 
štruktúry mali dané AO/NO zamestnancov IO v roku 2019 
s VŠ, ÚSO a v 1 prípade (Technická inšpekcia, a. s.) aj so SO 
a ZŠ vzdelaním. Nižší priemerný vek u AO/NO dosahovali 
zamestnanci IO, ktorí mali VŠ vzdelanie, a to v 3 prípadoch 
(Technická inšpekcia, a. s., E.I.C. s. r. o. a TÜV SÜD Slo-
vakia s. r. o.). V posledných 2 prípadoch (EVPÚ a. s., resp. 
KONŠTRUKTA – DEFENCE, a. s.), v ktorých AO/NO mali 
zamestnancov IO, boli zamestnanci len s VŠ vzdelaním a ich 
priemerný vek dosahoval hodnoty 46, resp. 45 rokov.

Sumárne 15 AO/NO malo zriadené SL. Zamestnanci SL 
dosiahli spolu so zamestnancami IO rovnaký priemerný vek 
(48 rokov). Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mali dané 
AO/NO zamestnancov SL v roku 2019 s VŠ, ÚSO a v 2 prí-
padoch (Výskumný ústav dopravný, a. s. a Liptovská skú-
šobňa s. r. o.) aj so SO vzdelaním. Spolu v 6 AO/NO mali 
zamestnanci SL vyšší priemerný vek s ÚSO alebo SO vzde-
laním ako s VŠ vzdelaním, v 8 prípadoch tomu bolo naopak 
a v 1 prípade (Prvá zváračská, a. s.) mali zamestnanci SL 
len VŠ vzdelanie, pričom dosiahli priemerný vek 50 rokov. 
Najvyšší priemerný vek dosiahli v roku 2019 zamestnanci 
CQMS (52 rokov), pričom tento orgán malo v danom roku 
zriadené 5 AO/NO (EVPÚ a. s., VÚZ, Technická inšpekcia, 
a. s., TÜV SÜD Slovakia s. r. o. a PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, 
a. s.). Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry mali dané AO/NO 
zamestnancov CQMS v roku 2019 s VŠ (vo všetkých 5 prí-
padoch) a s ÚSO vzdelaním len v 1 prípade (EVPÚ a. s.). Za-
mestnanci CQMS s VŠ vzdelaním dosahovali u spomínanej 
AO/NO nižší priemerný vek, ako tí s ÚSO vzdelaním.

3. Absolvované kurzy, semináre 
a školenia zamestnancov
V roku 2019 mali AO/NO, ktoré majú zriadené COO (7 

AO/NO), priemerne 4 vzdelávacie aktivity, pričom sa ich zú-
častňovalo priemerne 13 zamestnancov COO. Z celkového 
počtu 29 vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci 
COO, bolo 19 jednorazových aktivít, 8 krátkodobých aktivít 
a 2 dlhodobé aktivity. AO/NO, ktoré mali zriadené COV (17 

AO/NO), mali v roku 2019 priemerne 7 vzdelávacích akti-
vít, pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 6 zamestnancov 
COV. Z celkového počtu 113 vzdelávacích aktivít, ktoré 
absolvovali zamestnanci COV, bolo 82 jednorazových ak-
tivít, 20 krátkodobých aktivít a 11 dlhodobých aktivít. AO/
NO, ktoré mali zriadené IO (5 AO/NO), mali v roku 2019 
priemerne 6 vzdelávacích aktivít, pričom sa ich zúčastňovalo 
priemerne 18 zamestnancov IO. Z celkového počtu 32 vzde-
lávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci IO, bolo 22 
jednorazových aktivít, 9 krátkodobých aktivít a 1 dlhodobá 
aktivita. AO/NO, ktoré mali zriadené SL (15 AO/NO), mali 
v roku 2019 priemerne 5 vzdelávacích aktivít, pričom sa ich 
zúčastňovalo priemerne 8 zamestnancov COV. Z celkového 
počtu 81 vzdelávacích aktivít, ktoré absolvovali zamestnanci 
SL, bolo 57 jednorazových aktivít, 18 krátkodobých aktivít 
a 6 dlhodobých aktivít. AO/NO, ktoré mali zriadené CQMS 
(5 AO/NO), mali v roku 2019 priemerne 3 vzdelávacie akti-
vity, pričom sa ich zúčastňovalo priemerne 10 zamestnancov 
CQMS. Z celkového počtu 17 vzdelávacích aktivít, ktoré 
absolvovali zamestnanci CQMS, bolo 17 jednorazových ak-
tivít a žiadna krátkodobá ani dlhodobá aktivita.

Manažmenty AO/NO mali v roku 2019 priemerne 4 vzde-
lávacie aktivity, pričom sa ich zúčastňovali priemerne 2 čle-
novia vedenia AO/NO. Z celkového počtu 94 vzdelávacích 
aktivít, ktoré absolvovali manažmenty AO/NO, bolo 71 jed-
norazových aktivít, 15 krátkodobých aktivít a 8 dlhodobých 
aktivít. Celú situáciu o vzdelávacích aktivitách zamestnan-
cov podľa jednotlivých orgánov činnosti AO/NO, ich rozde-
lenie podľa dĺžky trvania, ich priemerný počet a priemerný 
počet zúčastnených zamestnancov v roku 2019 znázorňuje 
graf č. 3. Jednorazové vzdelávacie aktivity predstavovali 
vo väčšine AO/NO rôzne jednodňové školenia, odborné ško-
lenia, kurzy, semináre, zasadnutia PS, zasadnutia TK, atď. 

Graf	č.	1:	Podiel	zamestnancov	AO/NO		
podľa	orgánov	zabezpečenia	činnosti	v	roku	2019
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Krátkodobé aktivity predstavovali väčšinou medzinárodné 
a domáce konferencie, mítingy, zasadnutia, školenia, odbor-
né semináre a podobne. Dlhodobé aktivity sa uskutočňovali 
u AO/NO väčšinou vo forme výučby cudzích jazykov, ale aj 
ako zasadnutia PS na medzinárodnej úrovni, rôzne interné 
školenia zamerané napr. na zákon o zhode, nariadenia vlády 
SR, technické normy a podobne.

4. Prehľad činností posudzovania zhody
V oblasti posudzovania zhody sa sleduje:
A) prehľad všetkých činností AO/NO,
B) prehľad činností súvisiacich s posudzovaním zhody 

určených výrobkov podľa zákona o zhode,
C) činnosť certifikačného orgánu na výrobky a na osoby,
D) činnosť inšpekčného orgánu,
E) výstupné dokumenty podľa prílohy č.1, bod 3.1.2 

a bod 3.1.3 NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
tlakových zariadení na trhu,

F) činnosť skúšobných laboratórií,
G) informácie z oblasti zdravotníckych pomôcok.

Podľa bodu A) vykonávali AO/NO v roku 2019, podobne 
ako v predchádzajúcich rokoch, v najväčšej miere činnosti 
vykonávané na základe rozhodnutia o autorizácii podľa zá-
kona o zhode, pričom priemerne u všetkých AO/NO pred-
stavovalo posudzovanie zhody 35,57 % podiel. Nasledovali 
ostatné činnosti v rámci udelenej živnosti (22,62 %), činnos-
ti vykonávané na základe iných poverení (21,90 %), činnos-
ti vykonávané na základe udelenej akreditácie (17,85 %). 
Najnižší podiel činností, ktoré vykonávali AO/NO v danom 
roku, tvorili iné činnosti (2,06 %). Prehľad všetkých čin-
ností, ktoré AO/NO vykonávali v roku 2019, sa nachádzajú 
v grafe č. 4.

Rovnako ako v rokoch 2016, 2017, 2018, aj v roku 2019 
preukázalo 6 AO/NO ako svoju hlavnú činnosť (nad 70 % 
zo všetkých činností) posudzovanie zhody. Konkrétne išlo 
o E.I.C. s. r. o. (100 %), KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 
(100 %), 3EC International a. s. (74,32 %), Reaktortest, s. r. 
o. (100 %), Slovenská legálna metrológia, n. o. (86 %) a Lip-
tovská skúšobňa s. r. o. (100 %). Ďalších 12 AO/NO uviedlo, 

Graf	č.	2:	Vývoj	počtu	zamestnancov	AO/NO	podľa	orgánov	
zabezpečenia	činnosti	v	rokoch	2010	–	2019

Graf	č.	3:	Počet	vzdelávacích	aktivít	podľa	jednotlivých	
orgánov	činnosti	AO/NO	spolu	a	ich	rozdelenie		

podľa	dĺžky	trvania	v	roku	2019

že posudzovanie zhody tvorilo menej ako 20 % ich činnosti. 
Z nich 2 AO/NO (ÚKSÚP – TSÚP a Výskumný ústav chemic-
kých vlákien, a.s.) vykazovali v oblasti posudzovania zhody 
nulové hodnoty. Zvyšné 3 AO/NO (Slovenský metrologický 
ústav, Výskumný ústav dopravný, a. s. a Vojenský technic-
ký a skúšobný ústav Záhorie) uvádzali posudzovanie zhody 
ako činnosť, ktorá sa nachádzala v rozmedzí 20 % - 56 % 
z ich celkovej činnosti. Pri porovnaní podielu vykonávaných 
činností všetkých AO/NO v rokoch 2011-2019 vidíme, že sa 
na celkovom podiele činností v sledovaných rokoch výrazne 
nemenil podiel činností vykonávaných na základe rozhod-
nutia o autorizácií podľa zákona o zhode, pričom dosaho-
val hodnoty od 35,70 % (rok 2019) až 48,05 % (rok 2015). 
Naopak, podiel iných činností na celkovej činnosti všetkých 
AO/NO bol výrazne kolísavý, a to od hodnoty 2,06 % v roku 
2019 až po hodnotu 44,72 % v roku 2016. Porovnanie po-
dielu všetkých druhov vykonávaných činností, ktoré AO/NO 
vykonávali v rokoch 2011 až 2019, sa nachádza v grafe č. 5.

Podľa písmena B) sa sleduje počet výstupných doku-
mentov posudzovania zhody podľa zákona o zhode celkovo 
a počet výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa 
jednotlivých technických predpisov z oblasti posudzovania 
zhody. Pod počtom výstupných dokumentov posudzovania 
zhody sa rozumie počet vydaných ES certifikátov typu, ES 
certifikátov zhody, dokumentov o schválenom systéme kva-
lity, ES certifikátov návrhu, inšpekčných správ a pod. v zá-
vislosti od postupu posudzovania zhody.

Počet výstupov podľa postupov posudzovania zhody 
je nasledovný:

– posúdenie zhody treťou stranou – 75, 
– posúdenie zhody vzorky typu výrobku autorizovanou 

osobou – 856, 
– posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom 

výrobku – 537,
– posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek 

v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie do-
hľadu nad jeho riadnym fungovaním – 99,

– posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrob-
ku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie 
dohľadu nad jeho riadnym fungovaním – 33,
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– overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom 
výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré 
vykonáva výrobca, dovozca, alebo autorizovaná oso-
ba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej 
vzorke – 1256,

– overovanie zhody každého výrobku s technickými 
požiadavkami autorizovanou osobou – 3019,

– zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality – 220, 
– iné postupy posudzovania zhody – 6038

Z vyššie uvedených výstupov podľa postupov posudzo-
vania zhody bolo 5648 výstupov podľa zákona č. 64/2019 
Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na ivilné 
použitie na trhu, čo predstavovalo takmer 47,0 % zo všet-
kých výstupov v roku 2019. Počtom 2630 ako druhé v poradí 
nasledovali výstupy podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 
Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpeč-
nostných častí do výťahov na trhu, čo predstavovalo 21,7 % 
zo všetkých výstupov. Vojenský technický a skúšobný ústav 
Záhorie vydal 604 záverečných protokolov – Rozhodnutie 
o zhode s technickou dokumentáciou, ktoré patrili do oblasti 
Vojenských technických predpisov, čo predstavovalo takmer 
5,0 % zo všetkých výstupov. K hranici 1000 výstupov podľa 
postupov posudzovania zhody bolo tiež vydaných podľa na-
riadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových 
zariadení na trhu (827; 6,8 %) a KONŠTRUKTA – Defen-
ce, a. s. vydala podľa nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. 
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 874 

výstupných dokumentov (Certifikátov, Záverečných proto-
kolov a Správ), z ktorých až 873 (7,2 %) bolo pre ostatné 
členské krajiny EÚ a 1 pre subjekty v SR. Podľa nariade-
nia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel 
na trhu bolo vydaných 292 výstupov (2,4 %). Podľa nariade-
nia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osob-
ných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 
89/686/EHS bolo v roku 2019 vydaných 257 výstupných 
dokumentov posudzovania zhody, čo predstavuje 2,1 % 
zo všetkých výstupných dokumentov posudzovania zhody 
vo vyhodnocovanom roku. Podľa zákona č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo 
vydaných 212 výstupných dokumentov posudzovania zhody 
(1,7 % zo všetkých v roku 2019) a podľa nariadenia vlády 
SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou 
činnosťou na trhu 157 výstupov (1,3 %). Hranica 100 vý-
stupných dokumentov posudzovania zhody bola prekročená 
ešte pri zákone č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlako-
vých zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(145 výstupov) a nariadení vlády SR č. 582/2008 Z. z., kto-
rým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.

U 14 výrobkových skupín sme zaznamenali pod 100 vý-
stupov, z nich u 1 žiadny výstup (podľa nariadenia vlády SR 
č. 235/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tech-
nických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spa-
ľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch 
posudzovania zhody). Celkovo 21 AO/NO vydalo výstupné 
dokumenty posudzovania zhody podľa 24 technických pred-
pisov z oblasti posudzovania zhody. Prehľad počtu výstup-
ných dokumentov posudzovania zhody pre jednotlivé výrob-
kové skupiny môžeme vidieť v tabuľke č. 2.

Celkom bolo vydaných 12133 výstupných dokumentov 
posudzovania zhody, pričom 6038 z nich bolo vydaných 
na základe iných postupov posudzovania zhody ako sú zá-
kladné.

Podľa písmena C) sa sleduje činnosť certifikačných or-
gánov. V roku 2019 bolo celkovo prijatých 7722 žiadostí 
na certifikačné orgány v prípade určených výrobkov podľa 
jednotlivých technických predpisov z oblasti posudzovania 
zhody.

Z tohto počtu bolo prijatých 5210 žiadostí na COO 

Graf	č.	4:	Podiel	vykonávaných	činností		
všetkých	AO/NO	v	roku	2019

Graf	č.	5:	Porovnanie	podielu	vykonávaných	činností	
všetkých	AO/NO	v	rokoch	2011	–	2019
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a 2512 žiadostí na COV. Spolu bolo odmietnutých 234 žia-
dostí (všetky COV), pričom 223 posúdení zhody odmietli 
3EC International, a. s. a 11 Slovenská legálna metrológia, 
n. o. V rámci spomínaných žiadostí bolo vydaných 8167 
výstupných dokumentov posudzovania zhody, z toho COO 
tvorilo 5235 a COV 2932 výstupných dokumentov posudzo-
vania zhody. Celkovo bolo zrušených 37 certifikátov (všetky 
COV). Počet nepotvrdení zhody v roku 2019 bol 201 (všetky 
COV). Keď zoberieme do úvahy všetky AO/NO, priemerná 
dĺžka procesu posudzovania zhody bola 38 dní. Priemerná 
dĺžka certifikačného procesu bola vyššia z dôvodu jeho dlh-
šieho trvania v 3EC International a. s. (210 dní), SMÚ a. s. 
(130 dní) a Technickom skúšobnom ústave Piešťany, š. p. 
(60 dní). Z hľadiska vývoja činnosti certifikačných orgánov 
môžeme v posledných 4 rokoch badať výrazný nárast ako 
počtu prijatých žiadostí, tak aj počtu vydaných výstupných 
dokumentov. Z hľadiska vývoja narastal takisto počet nepo-
tvrdení zhody, pričom ale oproti roku 2018 sme zazname-
nali v roku 2019 medziročný pokles. Naopak opačný trend, 
a teda výraznejší pokles v daných rokoch, vidíme vo vývoji 
počtu zrušených výstupných dokumentov, pričom ich bolo 
najmenej zrušených práve v poslednom sledovanom roku 
2019. Mierny pokles nastal v rokoch 2016 a 2017 aj v poč-
te odmietnutých žiadostí, naopak tento ukazovateľ narastal 
v rokoch 2018 a najmä v roku 2019 dosiahol najvyššiu hod-
notu za celé sledované obdobie. Prehľad činnosti certifikač-
ných orgánov v roku 2019 a vývoja činnosti od roku 2012 až 
po súčasnosť je znázornený v grafe č. 6.

Podľa písmena D) sa sleduje činnosť inšpekčného orgá-
nu (IO). V roku 2019 bolo na IO prijatých 4382 žiadostí, 
pričom celkový počet vydaných výstupných dokumentov 
posudzovania zhody bol 4690 a boli zaangažované 3 AO/
NO. Počet vydaných výstupných dokumentov IO na zákla-
de jednotlivých postupov posudzovania zhody a jeho vývoj 
v rokoch 2012 – 2019 je znázornený v grafe č. 7. V sledova-
nom období môžeme badať výrazný nárast počtu vydaných 
výstupných dokumentov IO. 

Podľa písmena E) sa sledujú vydané výstupné dokumen-
ty posudzovania zhody v roku 2019 podľa prílohy č.1, bod 
3.1.2 a bod 3.1.3 NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
tlakových zariadení na trhu. Tieto výstupné dokumenty (cer-
tifikáty, schválenia, protokoly) vydalo v roku 2019 celkom 
6 AO/NO (VÚZ – 3790 certifikátov, Technická inšpekcia, 
a. s. – 308 protokolov WPQR a schválení zvárača, C-WT – 
54 certifikátov , Reaktortest, s. r. o. – 111 certifikátov, TÜV 
SÜD Slovakia s. r. o. – 227 certifikátov a Prvá zváračská, 
a. s. – 791 protokolov a certifikátov), pričom ich celkovo 
bolo 5281. Kompletné porovnanie vydaných výstupných 
dokumentov podľa NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
tlakových zariadení na trhu medzi AO/NO v roku 2019 je 
znázornené v grafe č. 8. 

V danom roku bolo spolu vydaných 170 výstupných do-
kumentov, ktorými boli schválené pracovné postupy podľa 
prílohy č. 1 bod 3.1.2, 4018 výstupných dokumentov, ktorý-
mi boli schválení zamestnanci podľa prílohy č. 1 bod 3.1.2 
a 1093 výstupných dokumentov, ktorými boli schválení za-
mestnanci podľa prílohy č. 1 bod 3.1.3. Ich prehľad je uve-
dený v tabuľke č. 3.

Podľa písmena F) sa sleduje činnosť skúšobných labo-

ratórií (SL), ktoré sú súčasťou 15 AO/NO a zároveň majú 
akreditované laboratória, v ktorých sú výrobky skúšané pod-
ľa zákona o zhode. Celkový počet prijatých žiadostí na SL v 
roku 2019 bol 6731 a celkovo vydali 6756 výstupných do-
kumentov podľa zákona o zhode. Tieto výstupné dokumen-
ty vydalo v roku 2019 celkom 5 AO/NO (ÚKSÚP - TSÚP 
– 347, KONŠTRUKTA – Defence, a.s. – 693, Výskumný 
ústav dopravný, a. s. – 300, Vojenský technický a skúšobný 
ústav Záhorie – 461 a Liptovská skúšobňa s. r. o. – 4955). 

Podľa písmena H) sa sleduje oblasť zdravotníckych po-
môcok. Činnosť v tejto oblasti vykonávali 2 AO/NO (EVPÚ 
a. s. – SKTC 101, NO 1293 a 3EC International a. s. – SKTC 
113, NO 2265). V roku 2019 mali spolu 108 klientov, z toho 
EVPÚ a. s. 5 a 3EC International a. s. 103, u ktorých vy-
konali 11 neohlásených auditov. Podľa nariadení vlády bola 
situácia v tejto oblasti nasledovná:

- podľa NV SR č. 569/2001 Z. z. mali AO/NO 13 kli-
entov, z toho 5 klientov EVPÚ a. s. a 8 klientov 3EC 
International a. s., pričom sa nevykonali žiadne neoh-
lásené audity,

- podľa NV SR č. 582/2008 Z. z. mali AO/NO 95 kli-
entov, všetkých 3EC International a. s., u ktorých vy-
konali 11 neohlásených auditov.

Tabuľka č. 2: Počet výstupov podľa jednotlivých  
zákonov a NV SR v roku 2019

Zákony, NV SR a Nariadenia EÚ Počet výstupov
NV SR č. 436/2008 Z. z. Stroje 94
NV SR č. 149/2016 Z. z. ATEX 54
Z. č. 513/2009 Z. z. Interoperabilita 212
Z. č. 254/2011 Z. z. Prepravovateľné 
tlakové zariadenia 145

NV SR č. 131/2016 Z. z. Výbušniny 40
NV SR č. 145/2016 Z. z. Meradlá 292
NV SR č. 393/1999 Z. z. Plynové 
spotrebiče 34

NV SR č. 397/1999 Z. z. Zbrane 5648
NV SR č. 70/2015 Z. z. Pyrotechnika 874
NV SR č. 126/2016 Z. z. NAWI 157
NV SR č. 234/2015 Z. z. Jednoduché 
tlakové nádoby 23

NV SR č. 235/2015 Z. z. Výťahy 2630
NV SR č. 569/2001 Z. z. IVD 13
NV SR č. 582/2008 Z. z. MDD 124
NV SR č. 1/2016 Z. z. Tlakové zariadenia 827
Z. č. 78/2012 o bezpečnosti hračiek 24
NV SR č. 349/2010 Z. z. Zariadenia 
detských ihrísk 28

Vojenské technické predpisy 604
NV SR č. 236/2015 Z. z. Teplovodné kotle 0
NV SR č. 193/2016 Z. z. Rádiové 
zariadenia 7

NV SR č. 127/2016 Z. z. EMC 1
nariadenie EPaR (EÚ) 2016/425 
o osobných ochranných prostriedkoch 257

nariadenie EPaR (EÚ) 2016/424 
o lanovkových zariadeniach 45
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Graf	č.	6:	Vývoj	činnosti	certifikačných	orgánov		
v	rokoch	2012	–	2019

Graf	č.	7:	Vývoj	počtu	vydaných	výstupných	dokumentov	
IO	na	základe	jednotlivých	postupov	posudzovania	zhody	

v	rokoch	2012	–	2019

Graf	č.	8:	Porovnanie	počtu	vydaných	výstupných		
dokumentov	podľa	NV	SR	č.	1/2016	Z.	z.	o	sprístupňovaní	

tlakových	zariadení	na	trhu	v	AO/NO	v	roku	2019	

5. Medzilaboratórne porovnávacie merania
V roku 2019 sa do medzilaboratórnych porovnávacích 

meraní medzi laboratóriami zapojilo 13 AO/NO. Celko-
vo bolo vykonaných 76 takýchto meraní, čo predstavovalo 
pri porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny nárast, a to 
o 11 porovnávacích meraní. Do výrazne najväčšieho poč-
tu medzilaboratórnych porovnávacích meraní sa zapojilo 
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s. r. o., a to 31 porovnávacích 
meraní a TSÚ Piešťany, š. p. (9 porovnávacích meraní). 
Z celkového počtu 76 medzilaboratórnych porovnávacích 
meraní bolo v roku 2019 vyhovujúcich 65 a 11 bolo v čase 
termínu zaslania Výročných správ o činnosti AO/NO za rok 
2019 jednotlivými AO/NO v procese vyhodnocovania alebo 
neukončených.

6. Zabezpečenie úkonov subdodávateľsky
Pri svojej činnosti v roku 2019 zabezpečilo 9 AO/NO 

rôzne úkony prostredníctvom subdodávateľov, a to v 23 
prípadoch, pričom to predstavovalo o 3 subdodávky menej 
v porovnaní s rokom 2018. AO/NO využívali subdodávateľ-
ské služby predovšetkým iných AO/NO a rôznych ďalších 
domácich a zahraničných skúšobní. Čo sa týka formy spo-
lupráce so subdodávateľmi, AO/NO v roku 2019 v 13 prípa-
doch spolupracovali opakovane, v 5 prípadoch jednorazovo, 
v 5 prípadoch sa jednalo o pravidelnú spoluprácu.

7. Doplňujúce otázky
Všetky AO/NO vyjadrili spokojnosť so spoluprácou 

s OŠS. Napriek tomu vidia AO/NO nedostatky v neinformo-
vanosti jednotlivých OŠS o odborníkoch z daných oblastí, 
či pretrvávajúci problém pri príprave technických špecifiká-
cií materiálov pre verejné obstarávania, a to predovšetkým 
v oblasti aktuálnosti technických noriem potrebných na skú-
šanie. Pre zlepšenie spolupráce navrhujú nájsť spôsob infor-
movania o odborníkoch pre komodity, ktoré zamýšľa OŠS 
nakupovať formou verejného obstarávania, aby sa prediš-
lo nevhodnosti kritérií a neaktuálnosti technických noriem 
uvedených v požiadavkách verejného obstarávateľa. Nie-
ktoré AO/NO taktiež vidia nedostatky v nejednoznačnosti 
uplatňovania harmonizovaných právnych predpisov v praxi, 
či neochote niektorých OŠS spolupracovať s AO/NO. Záro-
veň sa snažia zlepšiť situáciu poskytovaním informácií OŠS 
o uplatňovaní spomínaných predpisov v praxi. Ako nedos-
tatok sa tiež môže javiť schopnosť legislatívne zareagovať 
na technický a technologický pokrok vo výrobe, ktorý je 
spolu s uplatňovaním inovácií v materiáloch a komponen-
toch flexibilnejší a rýchlejší. Rovnako tak existujú výrobky, 
ktoré nepodliehajú žiadnej vyhláške, zákonu, smernici či 

Tabuľka č. 3: Počet vydaných výstupných dokumentov v roku 2019 podľa NV SR č. 1/2016 Z. z.  
o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

NV SR č. 576/2002 
Z. z.

Schvaľovanie 
pracovných postupov 
podľa prílohy č.1 bod 

3.1.2

Schvaľovanie 
zamestnancov podľa 
prílohy č. 1 bod 3.1.2 

Schvaľovanie 
zamestnancov 

podľa prílohy č. 1 bod 
3.1.3

Typ výstupu: certifikát 
(C), schválenie (S), 

protokol (P),
protokol (WPQR)

Spolu 170 4018 1093 C, S, P, WPQR
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Podobne ako v predchádzajúcich rokoch vykonávali AO/
NO v najväčšej miere činnosti vykonávané na základe roz-
hodnutia o autorizácií podľa zákona o zhode, a to takmer 
40 % podiel zo všetkých vykonávaných činností. Napriek 
tomu väčšina AO/NO presmerovala svoju činnosť z oblasti 
posudzovania zhody podľa zákona o zhode do iných oblas-
tí. Rovnako ako v roku 2016, 2017, 2018 aj v roku 2019 
preukázalo 6 AO/NO ako svoju hlavnú činnosť (nad 70 %) 
posudzovanie zhody. Ďalších 12 AO/NO uviedlo, že posu-
dzovanie zhody tvorilo menej ako 20 % ich činnosti a z nich 
2 AO/NO vykazovali v oblasti posudzovania zhody nulové 
hodnoty. Zvyšné 3 AO/NO uvádzali posudzovanie zhody 
ako činnosť, ktorá sa nachádzala v rozmedzí 20 % – 56 % 
z ich celkovej činnosti.

Mgr.	Lukáš	Námešný
odbor	skúšobníctva	s	európskych		

záležitostí	ÚNMS	SR

nariadeniu (chýbajúca legislatíva), t.j. chýba definícia spô-
sobov uvádzania takýchto výrobkov na trh a ich minimálne 
technické požiadavky.

Záver
Porovnávaním výsledkov Výročných správ o činností 

AO/NO za rok 2019 s výsledkami za predchádzajúce roky 
môžeme vidieť nasledovné zmeny:

V roku 2019 prišlo oproti predchádzajúcim rokom k vý-
raznejšiemu nárastu počtu zamestnancov AO/NO, čo bolo 
spôsobené predovšetkým nárastom počtu zamestnancov 
v certifikačných orgánoch (COO a COV). Počet zamestnan-
cov IO zostával počas sledovaného obdobia pomerne stabil-
ný. Naopak, došlo k postupnému poklesu počtu zamestnan-
cov SL, pričom na najnižšiu úroveň sa dostali v posledných 
4 rokoch. Tento vývoj dokumentuje graf č. 2.
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REALIZÁCIA REŽIMU „PRÁCA Z DOMU“ V PODMIENKACH  
VEREJNEJ SPRÁVY – SKÚSENOSTI V SNAS

ÚVOD
V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR a v najmä 

v dôsledku snahy o ochranu zdravia zamestnancov Slovenskej ná-
rodnej akreditačnej služby (SNAS), sa vedenie SNAS v polovici 
marca 2020 rozhodlo vydať nariadenie o vykonávaní pracovnej 
činnosti v režime „práca z domu“.

V príspevku by sme chceli venovať pozornosť našim skúsenos-
tiam, postrehom, výhodám a nevýhodám režimu „práca z domu“ 
v podmienkach verejného sektora a zároveň by sme chceli ísť 
príkladom pre ostatné organizácie a spoločnosti, ktoré majú obavu 
z nastavenia takéhoto výkonu pracovnej činnosti pre svojich za-
mestnancov.

CIELE REŽIMU „PRÁCA Z DOMU“
O systéme práce z domu sme v SNAS začali komunikovať už 

začiatkom roku 2019. Príkladom nám išli zahraničné akreditačné 
orgány a inštitúcie, ktoré formou „homeoffice“ pracujú už dlhší 
čas. Verili sme, že pri zabezpečení technického zázemia zamest-
nancov SNAS a stanovenia záväzných pravidiel, by mohla mať táto 
forma vykonávania práce úspech aj u nás.

V rámci organizačných zmien, ktoré sa v SNAS v roku 2019 
realizovali, sme predstavili zamestnancom aj nový systém práce 
z domu. Zaradili sme ho do skupiny benefitov a vypracovali sme do-
kument, kde sme presne definovali ciele a pravidlá jeho využívania.

Prioritné ciele zavedenia práce z domu pre SNAS predstavo-
vali:
• zefektívnenie činnosti zamestnancov formou šetrenia času za-

berajúceho presun na pracovisko a z neho;
• optimalizácia nákladov zamestnávateľa na pracovisko zamest-

nancov formou redukcie počtu kancelárií a vytvorenia tzv. 
„jump	seats“.
V súčasnosti, k stanoveným cieľom, sme pridali ešte jeden, 

a síce ochrana zdravia zamestnancov SNAS počas obdobia výskytu 
infektologických chorôb.

PRÍPRAVA SYSTÉMU „HOMEOFFICE“ V PODMIEN-
KACH SNAS

Už v období pred zavedením „homeoffice“ urobil SNAS správ-
ne rozhodnutie o postupnej elektronizácii služieb. Rozvinuli sme 
a zrealizovali myšlienku akreditačného informačného systému 
„AIS“ (zavedenie v roku 2016), ktorý je uložený na cloud-e a všetci 
pracovníci SNAS k nemu majú prístup prostredníctvom internetu. 
Systém slúži na spravovanie akreditačných služieb, databázy inter-
ných a externých spolupracovníkov, ale aj na archiváciu záznamov 
z našich porád, zasadaní a školení. Systém nám podľa našich požia-
daviek vytvorila trnavská spoločnosť YMS, a.s., s ktorou spolupra-
cujeme aj v súčasnosti a AIS sa snažíme neustále inovovať.

Významným „pomocníkom“ je aj spoločný server SNAS, 
na ktorý majú taktiež prístup všetci interní zamestnanci. Na rozdiel 
od AIS je však prístup umožnený len zariadeniam, ktoré sú pripoje-
né na firemnú sieť alebo majú priamo nainštalovaný prístup na ten-
to server. Aj v dôsledku toho, aby sme skvalitnili prácu všetkým 
zamestnancom a umožnili im prístup z domu aj na firemný ser-
ver, začali sme postupne každého zamestnanca SNAS vybavovať 
pracovným notebookom. Situácia s výskytom vírusu COVID-19 
urýchlila odovzdávanie týchto pracovných prostriedkov. Môžeme 
konštatovať, že svojim spôsobom nám „korona“ pomohla dovyba-
viť zamestnancov a urýchliť proces neustáleho skúšania zavedenia 
systému práce z domu.

S nariadením vedenia SNAS zostať pracovať z domu, kvôli vý-
skytu korona vírusu, sme začali riešiť ďalšiu dilemu a síce cez aký 
komunikačný kanál budeme komunikovať. V „normálnom režime“ 
sme mávali pravidelné porady odborov, manažmentu, stretnutia za-
mestnancov celej spoločnosti a rôzne individuálne porady. Z času 
na čas sa stalo, že sme na pripojenie kolegu, ktorý sa nemohol zú-
častniť porady osobne, využili SKYPE ako komunikačný kanál. 
V aktuálnej situácii sa nám však SKYPE javil nedostatočne a tak 
sme museli uvažovať o novej možnosti. Zamestnanci, ktorí sa ve-
nujú IT, nám predstavili viaceré varianty komunikácie, z ktorých 
sme si vybrali komunikačný kanál WEBEX. Momentálne sme stále 
vo fáze učenia sa, ako s WEBEXom pracovať a ako využiť celý 
jeho potenciál tak, aby sme boli maximálne spokojní. Organizuje-
me cezeň porady nielen interné, ale snažíme sa takto komunikovať 
aj s externým prostredím. „Skúška ohňom“ bolo pre nás školenie 
pre externých spolupracovníkov, ktoré sme zorganizovali koncom 
mesiaca Máj. Odozvy na školenie bolo výborné a tak do budúcnosti 
s touto formou vzdelávania externých spolupracovníkov budeme 
určite pokračovať. 

ZMENY V PRACOVNÝCH ČINNOSTIACH
V záujme, aby spoločnosť aj naďalej fungovala, začali sme pos-

kytovať znovu akreditačné služby našim zákazníkom. V čase „pred 
koronou“ chodievali naši zamestnanci posudzovať priamo k zákaz-
níkom. Osobný kontakt bol v tomto prípade najlepšou alternatívou 
a vždy sme ho uprednostňovali. V mimoriadnej situácii, v záujme 
poskytovať služby aj naďalej v rovnakej kvalite, sme však pristúpili 
k možnosti „posudzovať na diaľku“. Takéto posudzovanie realizuje 
zamestnanec prostredníctvom WEBEX (alebo SKYPE) a prebieha 
takmer totožne s „posudzovaním na mieste“. Jednou z nevýhod ta-
kéhoto posudzovania je však fakt, že nie je možné vykonávať napr. 
expertízne skúšky v laboratóriách a tak postupne s uvoľňovaním 
pravidiel začne SNAS realizovať opäť niektoré posudzovania pria-
mo u zákazníkov.

Medzi základné pravidlá práce z domu patrilo najmä časové 
ohraničenie (v našom prípade od 9:00 – 15:00 hod.), kedy museli 
byť zamestnanci k dispozícii prostredníctvom telefónu a emailu. 
Počas vyriešenia dochádzky na „homeoffice“ v čase pandémie, sme 
museli promptne zareagovať aj na úpravy v našom dochádzkovom 
systéme VEMA. V spolupráci s dodávateľom sme zrealizovali, aby 
sa každý zamestnanec, prostredníctvom mobilnej aplikácie, vedel 
prihlásiť/odhlásiť z pracovného procesu počas dňa.

ZHODNOTENIE OBDOBIA PRÁCE Z DOMU
V príspevku sme sa snažili priblížiť procesy, ktoré sme pod-

stúpili predtým, ako sme sa rozhodli pristúpiť vykonávať svoju 
pracovnú činnosť z domu. Príprava celého procesu trvala v našom 
prípade dlhší čas, avšak myslíme si, že marcové odporúčania Vlády 
SR, k čo najnižšiemu pohybu obyvateľstva, zastihli našu spoloč-
nosť pripravenú a zvládli sme adaptáciu na prácu z domu pomerne 
rýchlo a dobre. Zamestnanci SNAS hodnotia možnosť pracovať 
z domu väčšinou pozitívne. Porady realizujeme v rovnakej frek-
vencii ako na pracovisku, zlepšili sme sa v komunikácii cez emaily, 
telefón a webex a dokonca sme si ponechali aj tradíciu, že v prvý 
pondelok v mesiaci sa celá firma stretneme (cez webex) na spoloč-
ných raňajkách spojených s poradou. Rozdiel je ale v tom, že každý 
raňajkuje to, čo má doma .

PhDr.	Ivona	Mesíková,	PhD.
manažér	ľudských	zdrojov	SNAS	

ivona.mesikova@snas.sk
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PLÁN VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SMÚ NA ROK 2020 
(ponuka vzdelávacích programov v oblasti metrológie,  
systému manažérstva kvality a akreditácie laboratórií)

Názov kurzu Termín

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov August 2020

Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia 
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

08.09.2020

Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

08. – 09.09.2020

Spotrebiteľské balenie výrobkov- metrologická legislatíva
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

08.09.2020 

Montáž meračov pretečeného množstva vody (vodomerov)
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

08. – 09.09.2020

Montáž meračov pretečeného množstva vody (vodomerov) a meračov tepla 
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

08. – 10.09.2020

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy  
ISO/IEC 17025: 2017 16. – 18.09.2020

Interný audítor, manažér kvality a inšpektor inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012 22. – 23.09.2020

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku 22. – 24.09.2020

Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia 29.09. – 01.10.2020

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi 01.10.2020

Metrológia hmotnosti. Modul Meranie hmotnosti v praxi 13. – 14.10.2020

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave – metrologická   legislatíva 20.10.2020

Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia 20.10.2020

Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel 20. – 21.10.2020

Overovanie  a kalibrácia vodomerov, odborná časť 21.10.2020

Metrológia geometrických veličín. Modul:  Dĺžka 27. – 28.10.2020

Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a Uhol 27. – 29.10.2020

Skúšanie váh pre opravárov
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

03.11.2020
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Montáž meračov pretečeného množstva vody (vodomerov)
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

03. – 04.11.2020

Montáž meračov pretečeného množstva vody (vodomerov) a meračov tepla 
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

03. – 05.11.2020

Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

03. – 04.11.2020

Montáž plynomerov
Kurz je určený pre zástupcu registrovanej osoby, ktorej predmetom činnosti je oprava alebo montáž určených 
meradiel.

02. – 03.11.2020

Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá.  
Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách 10. – 11.11.2020

Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá.  
Modul: Činnosť interných audítorov v medicínskych laboratóriách 10. a 12.11.2020

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy  
ISO/IEC 17025: 2017 

23. – 24.11.2020,   
Tatranská Lomnica

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa normy  
ISO/IEC 17025: 2017 

25. – 27.11.2020,   
Tatranská Lomnica

Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015 01. – 02.12.2020

SMÚ sleduje protiepidemické opatrenia prijímané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na ich základe  
plánuje odborné kurzy online alebo v SMU pre nasledujúce obdobie tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a potrebám  

odbornej verejnosti. Informácie o odborných kurzoch pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované.

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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Ing. František SILNÝ (11. 11. 1935 – 29. 1. 2020)

Ing. Ivan MIKULECKÝ, CSc. (30. 3. 1949 – 11. 5. 2020)

Hneď po skončení vojenskej služby začína Františkova práca v metrológii, ktorej venuje celý svoj 
profesijný život až do dôchodku, ba aj zopár rokov neskôr. V roku 1958 nastupuje do Slovenského úradu 
pre miery, váhy a drahé kovy v Bratislave, neskôr premenovaný na Úrad pre normalizáciu a meranie 
so sídlom v Bratislave, Podunajských Biskupiciach, kde prechádza viacerými odbormi merania. Popri 
práci začína svoje štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v odbore strojárska 
technológia, ktorú končí v roku 1966 štátnou záverečnou skúškou a získaním titulu inžinier.

Po založení Československého metrologického ústavu v Bratislave v roku 1968 sa František stáva 
vedúcim oddelenia hmotnosti, hustoty a viskozity. Publikuje odborné články, v roku 1976 vychádza 
v Prahe jeho najvýznamnejšia publikácia z tohto obdobia pod názvom „Metrológia hmotnosti. Presné 

váženie v laboratóriách“ dvojice autorov J. Skákala a F. Silný. Svoje skúsenosti rozvíja aj na iných oddeleniach ústavu, a to ako 
vedúci odboru rozvoja metrológie a vedúci oddelenia externých výkonov.
Po vzniku samostatnej republiky v roku 1993 odchádza na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, kde sa stáva prvým 
riaditeľom odboru metrológie, neskôr zastáva aj iné významné pozície ako podpredseda Úradu alebo riaditeľ kancelárie predsedu 
Úradu, kde pracuje až do roku 2000. Neskôr sa opäť vracia do metrologickej praxe, kde v organizácii Slovenská legálna metrológia, 
pracovisko Bratislava so sídlom v Podunajských Biskupiciach, uvádza metrologické zabezpečenie označeného spotrebiteľského 
balenia výrobkov. Po odchode do dôchodku sa rovnakej téme a práci metrológa venuje niekoľko ďalších rokov aj v súkromnej 
spoločnosti.
Za celoživotnú činnosť a aktívny prínos v oblasti metrológie bola Ing. Františkovi Silnému v roku 2016 udelená „Cena Jána 
Andreja Segnera za metrológiu“, ktorú udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky každoročne 
pri príležitosti Svetového dňa metrológie.
Česť jeho pamiatke!          Redakcia

Ing. Ivan Mikulecký, CSc., Česko-slovenský metrológ zomrel 11.5.2020 vo veku 71 rokov. Aj keď posledné 
roky života sa prejavili nemalé zdravotné problémy, stále nestrácal svoju pozitívnu náladu a metrológia 
zostávala nielen jeho celoživotná práca, ale stala sa aj jeho „koníčkom“.
Ing. Ivan Mikulecký, CSc. sa narodil dňa 30.3.1949 v Bratislave. V roku 1972 promoval na Strojníckej 
fakulte SVŠT Bratislava, Katedre meracej a regulačnej techniky. Patril k vynikajúcim študentom. Vedúci 
tejto katedry, prof. Jozef Skákala, ktorý v tom čase pracoval ako technický námestník novovzniknutého 
Československého metrologického ústavu (ČSMÚ) v Bratislave mu ponúkol miesto v tomto ústave a Ivan 
Mikulecký tejto profesii zostal verný celý život. Pracoval najskôr v odbore termomechanických veličín (tlak, 
teplota, prietok), kde začal riešiť novú oblasť primárnej etalonáže veličiny vlhkosti vzduchu. Táto činnosť 
sa nakoniec premietla aj do jeho štúdia vedeckej ašpirantúry v novom školiacom pracovisku ČSMÚ. Ako 
jeden z prvých pracovníkov metrologické ústavu získal v roku 1978 titul kandidáta technických vied. Jeho 
práca naďalej úspešne pokračovala v rokoch 1972 až 1993 vo funkcii vedúceho oddelenia prietoku tekutín. 
Stál prakticky pri realizácii všetkých primárnych etalónov prietoku vody, technických kvapalín a plynu 

vtedajšieho Československa. Po rozdelení Československa využil svoje dlhoročné skúsenosti z metrológie a pôsobil ako riaditeľ odboru 
metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Aj v tomto období, po rozdelení štátu Československo, 
prispieval k nadštandardným vzťahom a budovaniu úzkej spolupráce medzi národnými metrologickými inštitútmi Čiech a Slovenska.
V priebehu svojej aktívnej pracovnej kariéry sa až do roku 2011 venoval v rámci svojej profesionálnej činnosti rade vedecko-výskumných 
národných i medzinárodných projektov, spolupráci s českými, slovenskými a ďalšími zahraničnými výrobcami meradiel a uvádzaním ich 
produktov na trh. Tiež sa podieľal na tvorbe mnohých technicko-normatívnych dokumentov. Publikoval veľké množstvo článkov v našich 
i v zahraničných časopisoch, podieľal sa aj na knižných metrologických publikáciách. Zúčastňoval sa na prácach v medzinárodných 
metrologických organizáciách (OIML, WELMEC, FLOMEKO) a aktívne vystupoval na mnohých národných a medzinárodných 
konferenciách. Medzi jeho najdôležitejšie odkazy patrí odovzdávanie skúseností mladšej generácii a výchova metrológov formou vedenia 
študentov pri diplomových a doktorandských prácach v rámci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Za svoju činnosť prevzal niekoľko ocenení a je držiteľom ceny Jána Adreja Segnera.
Pán Mikulecký patril k ľuďom s veľmi priateľskou povahou. Mimo metrológie mal celý rad ďalších záujmov, najmä kultúrnych. Patril 
k nevšedným „znalcom“ tvorby, skladieb a ďalších detailov skupiny Beatles, ktorá v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ovplyvňovala 
život mladých ľudí. Na začiatku svojej pracovnej kariéry v ČSMÚ našiel aj svoju manželku a celoživotnú partnerku, s ktorou má dve deti 
a ktorá mu bola veľkou oporou po celý pracovný aj súkromný život.
Vážený pán Ivan Mikulecký, ďakujeme Vám za všetko, čo ste pre metrológiu urobili a posielame Vám pozdrav do „metrologického neba“.
Česť Vašej pamiatke!

Ing.	Miroslava	Benková,	PhD.,	Ing.	Jaroslav	Synáč,	CSc.


