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Výskum a VýVoj

GRAVIMETRICKÁ PRÍPRAVA CERTIFIKOVANÝCH REFERENČNÝCH MATERIÁLOV 
ETANOLU V SYNTETICKOM VZDUCHU

Zuzana Ďurišová, Rudolf Palenčár

Abstrakt

Predmetom príspevku je popísať postup prípravy referenčného materiálu (RM) etanolu v syntetickom vzduchu v Slovenskom 
metrologickom ústave (SMU). Tento referenčný materiál je v štádiu vývoja a v prípade dobrých hodnôt opakovateľnosti, 
reprodukovateľnosti, linearity a stability by mohol byť začlenený do zostavy Národného etalónu mólového zlomku v plynnej 
fáze (NE 023/99) v SMU.

Kľúčové slová

gravimetrická príprava referenčných materiálov, pary etanolu vo vzduchu, ND-IR analyzátor

GRAVIMETRIC PREPARATION OF CERTIFIED REFERENCE MATERIALS  
OF ETHANOL IN SYNTHETIC AIR

Zuzana Ďurišová, Rudolf Palenčár

Abstrakt

This contribution is describing the preparation procedure of reference material (RM) of ethanol in synthetic air at Slovak 
Institute of Metrology (SMU). This reference material is under the development and in case of good values of repeatibility, 
reproducibility, linearity and stability it should be the part of National standard of mole fraction in gaseous phase (NE 023/99) 
in SMU.

Keywords

gravimetric preparation of reference materials, ethanol in air, ND-IR analyser
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VPLYV PROSTREDIA NA VÝSLEDKY MERANIA  
PRI OVEROVANÍ A KALIbRÁCII RADAROVÝCH HLADINOMEROV

Tomáš Peták, Peter Mikuš

Abstrakt

Príspevok sa venuje problematike vplyvu prostredia na výsledky merania pri kalibrácii a overovaní automatických – radarových 
hladinomerov na metrologickom pracovisku SLM v Bratislave. Finalizácii kalibračného laboratória predchádzal zložitý 
proces testovania za účelom validácie metódy, pričom práve prostredie, v ktorom sa meranie vykonáva významným spôsobom 
vplývalo na výsledky merania radarových hladinomerov. 

Kľúčové slová

automatický hladinomer, radarový hladinomer, overovanie, kalibrácia, elektromagnetické vlnenie, refrakcia, difrakcia

THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT ON THE MEASUREMENT RESULTS  
FOR THE VERIFICATION AND CALIbRATION OF THE RADAR LEVEL GAUGES

Tomáš Peták, Peter Mikuš

Abstract

Contribution deals with the issue of environmental influences on the measurement results by the calibration and verification 
of automatic – radar level gauges at metrological workplace SLM in Bratislava. Completion of the calibration laboratory 
was preceded by a complex process of testing for the purpose of validation of testing method. The environment in which 
the measurement is made significantly influenced the results of measurements of the radar level gauges. 

Keywords

automatic level gauges, radar level gauges, verification, calibration, electromagnetic waves, refraction, diffraction
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Štúdie a prehľady

1. ÚVod

Jednou z podmienok vstupu Slovenskej republiky do Eu róp-
skej únie bolo prevzatie právnych predpisov Spoločenstva 
do legislatívy Slovenskej republiky, a to aj v oblasti legálnej 
metrológie a spotrebiteľsky balených výrobkov. Išlo najmä 
o smernice tzv. „starého prístupu“ (ďalej len „smernice sta-
rého prístupu“), ktoré boli transponované formou zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a jeho troch vykonávacích vyhlášok – č. 206/2000 
Z. z. o zákonných meracích jednotkách, č. 207/2000 Z. z. 
o ozna čenom spotrebiteľskom balení a č. 210/2000 Z. z. 
o meradlách a metrologickej kontrole. Smernice Nového 
prístupu boli prevzaté formou nariadení vlády Slovenskej 
republiky č. 399/1999 Z. z. o váhach s neautomatickou čin-
nosťou a č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

Zatiaľ čo smernice starého prístupu, okrem niektorých výni-
miek, sú voliteľné, t. j. umožňujú paralelnú existenciu národ-
ných právnych predpisov (v ich názve sa hovorí o aproximá-
cii právnych predpisov členských štátov), smernice Nového 
prístupu predstavujú úplnú harmonizáciu (v ich názve sa 
hovorí o harmonizácii právnych predpisov členských štátov) 
a nepripúšťajú, aby členský štát mal súbežne odlišné po-
žiadavky na daný výrobok. Obidva tieto prístupy majú tiež 
odlišný spôsob uvádzania výrobkov na trh a rozdielne zod-
povednosti zainteresovaných subjektov. Ďalšie podrobnosti 
však presahujú rámec tohto príspevku.

Tento príspevok si kladie za cieľ poskytnúť prehľad o smer-
niciach Európskych spoločenstiev a smerniciach Európskej 
únie, ktoré boli transponované do právneho poriadku Slo-
venskej republiky. V príspevku sa uvádzajú jednotlivé smer-
nice a spôsob ich transpozície, pričom sa osobitne rozlišuje, 
ktoré zo smerníc boli transponované po vstupe Slovenskej 
republiky do Európskej únie, alebo ktoré nemuseli byť 
transponované vôbec.

2. smERNICE staRého pRístupu

2.1   smernice o zákonných meracích jednotkách

2.1.1   smernica 80/181/Ehs

Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o apro-
ximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa 
meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS v plat-
nom znení (celkom 4 zmeny, z nich posledná je smernica 
2009/3/ES (pozri 2.1.2)). 

Podstatnou časťou smernice je príloha, ktorá v kapitole I 
ustanovuje jednotky SI a ich dekadické násobky a podiely, 
medzi ktoré patria:

– základné jednotky SI a ich definície, 
– odvodené jednotky SI, 

AKTUÁLNY PREHĽAD  
EURÓPSKYCH SMERNÍC PRE ObLASť METROLÓGIE A ICH APLIKÁCIA  

V SLOVENSKEJ REPUbLIKE

– predpony a ich symboly na vyjadrenie niektorých de-
kadických násobkov a podielov, 

– osobitné dovolené názvy a symboly dekadických ná-
sobkov a podielov jednotiek SI,

– ďalej jednotky, ktoré sú definované na základe jedno-
tiek SI, ale nie sú ich dekadickými násobkami alebo 
podielmi, jednotky používané s SI, ktorých hodnoty 
v SI sa získavajú experimentálne, jednotky povolené 
len pre špeciálne oblasti a zložené jednotky.

Kapitoly II až IV prílohy uvádzajú jednotky, ktoré možno 
používať do určeného termínu, ak boli v danom členskom 
štáte používané k 21. aprílu 1973.

2.1.2   smernica 2009/3/Es

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES 
z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 
80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa meracích jednotiek.

Smernicou, okrem iného, sa spresňuje definícia jednotky 
termodynamickej teploty kelvin, nahrádza sa tabuľka s od-
vodenými jednotkami SI s osobitnými názvami a ich sym-
bolmi (doplnenie jednotky katal a pôvodných doplnkových 
jednotiek radián a steradián) a povoľuje sa používanie do-
plnkového označenia v iných ako zákonných jednotkách bez 
časového obmedzenia.

2.1.3   transpozícia smerníc o zákonných meracích 
jednotkách v slovenskej republike

Smernice týkajúce sa meracích jednotiek boli transponované 
do legislatívy Slovenskej republiky formou:

– zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov (spolu 3 novely), a to v § 3 Zákonné meracie 
jednotky a v § 4 Používanie jednotiek,

– vyhlášky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích 
jednotkách v znení vyhlášky č 537/2009 Z. z.,

– vyhlášky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebi-
teľskom balení v znení neskorších predpisov (spolu 
4 novely) (iba pokiaľ ide o používanie doplnkového 
označenia v iných ako zákonných jednotkách).

Do vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych pred-
pisov bola transponovaná po vstupe Slovenskej republiky 
do Európskej únie iba smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/3/ES, a to formou vyhlášky č. 537/2009 Z. z. 
(novela vyhlášky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích 
jednotkách) a vyhlášky č. 538/2009 Z. z. (novela vyhlášky 
č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení).
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2.2   smernice o meradlách a metrologickej kontrole

Medzi tieto smernice patrí rámcová smernica 71/316/EHS 
o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spo-
ločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej 
kontroly v úplnom znení (celkom 8 zmien a ďalších 5 zmien 
v súvislosti s aktmi o pristúpení ďalších štátov k Európskej 
únii) (prepracované znenie ako smernica 2009/34/ES o spo-
ločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej 
kontroly) a ďalšie smernice vzťahujúce sa na jednotlivé dru-
hy meradiel.

2.2.1   smernica 71/316/Ehs

Smernica Rady 71/316/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov o spoločných ustano-
veniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly.

Smernica upravuje predovšetkým metrologickú kontrolu 
meradiel pred uvedením na spoločný trh. Ide o schválenie 
typu EHS a prvotné overenie EHS, pričom podrobnosti sa 
uvádzajú v prílohách I a II. Žiadny členský štát nesmie brá-
niť, zakázať alebo obmedzovať uvedenie na trh alebo do pre-
vádzky meradiel, ktoré majú schválenie typu a prvotné ove-
renie na základe tejto smernice a príslušných samostatných 
smerníc vzťahujúcich sa na jednotlivé druhy meradiel.

Smernica špecifikuje značky schváleného typu a značky pr-
votného overenia, vrátane tvaru písmen a číslic použitých 
v značke prvotného overenia.

2.2.2   smernica 2009/34/Es

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES 
z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá 
a metódy metrologickej kontroly.

Táto smernica je prepracovaným znením smernice 71/316/
EHS. Bola vydaná vzhľadom na veľký počet zmien pôvod-
nej smernice. Vecne zodpovedá pôvodnej smernici so za-
pracovanými zmenami. Používa niektoré pozmenené pojmy 
(schválenie typu ES a prvotné overenie ES).

2.2.3   smernice vzťahujúce sa na jednotlivé druhy 
meradiel

Tieto smernice upravujú technické a metrologické požiadav-
ky na meradlá a metódy skúšok pri schvaľovaní typu a pr-
votnom overení. Ide o smernice vzťahujúce sa na tieto druhy 
meradiel (číslo smernice je uvedené v zátvorke):

  1. kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnos-
ťou (75/410/EHS),

  2. kontrolné a triediace váhy s automatickou činnos-
ťou (78/1031/EHS),

  3. vodomery na studenú vodu (75/33/EHS),
  4. vodomery na teplú vodu (79/830/EHS),
  5. meradlá na kvapaliny okrem vody (71/319/EHS),
  6. prídavné zariadenia k meradlám na kvapaliny okrem 

vody (71/348/EHS),
  7. meracie zostavy na kvapaliny okrem vody (77/313/

EHS), 

  8. plynomery (71/318/EHS)
  9. elektromery (76/891/EHS),
10. dĺžkové miery (73/362/EHS),
11. liehomery a hustomery na lieh (76/765/EHS),
12. alkoholometrické tabuľky (76/766/EHS),
13. rovnobežnostenné závažia strednej triedy presnosti 

od 5 kg do 50 kg a valcové závažia strednej triedy 
presnosti od 1 g do 10 kg (71/317/EHS),

14. závažia vyššej triedy presnosti od 1 mg do 50 kg 
(74/148/EHS),

15. taxametre (77/95/EHS),
16. tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách moto-

rových vozidiel (86/217/EHS),
17. obilné skúšače (71/347/EHS),
18. lodné cisterny (71/349/EHS).

2.2.4   smernica 2011/17/EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/17/EÚ 
z 9. marca 2011, ktorou sa zrušujú smernice Rady 71/317/
EHS, 71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 75/33/EHS, 
76/765/EHS, 76/766/EHS a 86/217/EHS týkajúce sa metro-
lógie.

Táto smernica ustanovuje termíny zrušenia smerníc starého 
prístupu, ktoré zostali v platnosti po nadobudnutí účinnosti 
smernice 2004/22/ES. Smernica Rady 71/349/EHS týkajú-
ca sa lodných cisterien bola zrušená s účinnosťou od 1. júla 
2011 s tým, že prvotné overenia ES a osvedčenia o kalibrá-
cii, ktoré sa vykonajú a vydajú do 30. júna 2011 podľa tejto 
smernice, zostávajú v platnosti.

Ostatné smernice sa zrušujú s účinnosťou od 1. decembra 
2015 s tým, že schválenia typu ES vydané do 30. novembra 
2015 zostávajú v platnosti (v prípade meradiel podliehajú-
cich schváleniu typu). Závažia, ktoré sú v súlade so smerni-
cami 71/317/EHS a 74/148/EHS môžu podliehať prvotnému 
overeniu do 30. novembra 2025.

2.2.5   transpozícia smerníc o meradlách 
a metrologickej kontrole v slovenskej republike

Smernice týkajúce sa meradiel a metrologickej kontroly boli 
transponované do legislatívy Slovenskej republiky formou:

– zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov (spolu 3 no vely),

– vyhlášky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologic-
kej kontrole v znení neskorších predpisov (spolu 16 no-
viel). Smernice vzťahujúce sa na jednotlivé druhy me-
radiel boli transponované formou príloh č. 6 až 21.

Vydanie smernice 2009/34/ES si nevyžadovalo jej transpo-
zíciu, nakoľko ide o prepracované znenie už transponovanej 
smernice 71/316/EHS so zapracovanými novelami.

Smernica 71/349/EHS týkajúca sa lodných cisterien bola 
zru šená poslednou novelou vyhlášky č. 210/2000 Z. z. 
o merad lách a metrologickej kontrole, a to vyhláškou 
č. 162/2011 Z. z.
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Do vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych pred-
pisov boli transponované po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie: 

– smernica Rady 2006/96/ES (pristúpenie Bulharska 
a Rumunska k Európskej únii), a to formou vyhlášky 
č. 171/2008 Z. z. (novela vyhl. č. 210/2000 Z. z.),

– smernica Komisie 2007/13/ES (doplnenie nákre-
sov písmen v značke prvotného overenia), a to for-
mou vyhlášky č. 171/2008 Z. z. (novela vyhlášky 
č. 210/2000 Z. z.),

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/17/EÚ 
(čiastočná transpozícia súvisiaca so zrušením smerni-
ce Rady 71/349/EHS týkajúcej sa lodných cisterien), 
a to formou vyhlášky č. 162/2011 Z. z. (novela vy-
hlášky č. 210/2000 Z. z).

2.3   smernice v oblasti spotrebiteľsky balených 
výrobkov

Smernice v oblasti spotrebiteľsky balených výrobkov (s vý-
nimkou smernice 75/107/EHS) sa zaoberajú dvomi otázka-
mi, ktorými sú:

a) požiadavky na spotrebiteľské balenia, ktoré môžu 
byť označené značkou „e“,

b) menovité množstvá výrobku v spotrebiteľskom ba-
lení.

Požiadavky na spotrebiteľské balenia, ktoré môžu byť ozna-
čené značkou „e“, sa týkajú len spotrebiteľsky balených vý-
robkov v rozsahu hodnôt menovitých množstiev od 5 g do 10 
kg vrátane a od 5 ml do 10 l vrátane. Ostatné spotrebiteľské 
balenia nemožno označovať značkou „e“.

Menovité množstvá výrobku v spotrebiteľskom balení uve-
dené v smerniciach sa vzťahujú na všetky spotrebiteľské 
balenia, teda na spotrebiteľské balenia označené značkou 
„e“ a na spotrebiteľské balenia neoznačené značkou „e“. 
Označené spotrebiteľské balenia však môžu mať iba vyššie 
uvedený rozsah hodnôt menovitých množstiev.

Smernica 75/107/EHS sa vzťahuje na fľaše používané ako 
odmerné nádoby.

2.3.1   smernica 75/106/Ehs

Smernica Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o apro-
ximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu 
v platnom znení (celkom 6 zmien). 

Smernica sa vzťahuje na spotrebiteľské balenia obsahujúce 
kvapalné výrobky uvedené v prílohe III tejto smernice me-
rané podľa objemu určené na predaj v individuálnych meno-
vitých množstvách od 5 ml do 10 l vrátane, ktoré sú rovné 
hodnotám vopred určeným tým, kto ich zabalil. Príloha III 
obsahuje zoznam druhov kvapalných výrobkov a ich me-
novitých množstiev, ktorým sa nesmie brániť slobodnému 
pohybu na spoločnom trhu. Smernica v prílohách I a II usta-
novuje metrologické požiadavky na spotrebiteľské balenia, 
ktoré môžu byť označené značkou „e“, a referenčné metó-
dy ich metrologickej kontroly vykonávané inšpekčnými or-
gánmi. 

S výnimkou niektorých druhov vín a liehovín, ktorých 
menovité množstvá sú povinné, možno na vnútorný trh 
členského štátu uvádzať aj spotrebiteľsky balené výrobky 
v iných menovitých množstvách než sú uvedené v prílo-
he III smernice.

Táto smernica bola zrušená smernicou 2007/45/ES (pozri 
2.3.5). 

2.3.2   smernica 75/107/Ehs 

Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o apro-
ximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
fliaš používaných ako odmerné nádoby.

Smernica sa vzťahuje na fľaše, ktoré sú určené na plnenie 
na konštantnú hĺbku hladiny alebo na konštantný prázdny 
(expanzný) priestor. Týmto spôsobom sa zaručí správnosť 
objemu kvapaliny, ktorá je v nádobe obsiahnutá. Fľaše sú 
vyrobené zo skla alebo iného materiálu rovnakej pevnosti 
a stability, ktorý poskytuje rovnaké metrologické vlastnosti 
ako sklo. Menovitý objem fliaš je od 0,05 litra do 5 litrov 
vrátane.

Smernica v prílohách I a II ustanovuje požiadavky na tieto 
odmerné nádoby a metódy ich metrologickej kontroly vyko-
návané inšpekčnými orgánmi.

2.3.3   smernica 76/211/Ehs

Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximá-
cii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plne-
nia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmot-
nosti alebo objemu v platnom znení (celkom 2 zmeny, z nich 
posledná je smernica 2007/45/ES (pozri 2.3.5)). 

Smernica sa vzťahuje na spotrebiteľské balenia (okrem tých, 
ktoré sú zahrnuté v smernici 75/106/EHS) určené na predaj 
v individuálnych menovitých množstvách, ktoré sú rovné 
hodnotám vopred určeným tým, kto ich zabalil a sú vyjad-
rené v jednotkách hmotnosti alebo objemu a sú v rozsahu 
hodnôt menovitých množstiev od 5 g do 10 kg vrátane a od 
5 ml do 10 l vrátane. Smernica v prílohách I a II ustanovu-
je metrologické požiadavky na spotrebiteľské balenia, ktoré 
môžu byť označené značkou „e“, a referenčné metódy ich 
metrologickej kontroly vykonávané inšpekčnými orgánmi. 
Neobsahuje však žiaden zoznam druhov výrobkov a ich me-
novitých množstiev.

2.3.4   smernica 80/232/Ehs

Smernica Rady 80/232/EHS z 15. januára 1980 o aproximá-
cii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa roz-
pätia menovitých množstiev a menovitých objemov prípust-
ných pre niektoré výrobky v hotovom balení v platnom znení 
(celkom 2 zmeny). 

Smernica v prílohe I obsahuje zoznamy druhov výrobkov 
a rady menovitých množstiev pre tieto výrobky. Príloha II 
ustanovuje rady prípustných objemov obalov a príloha III 
rady objemov pre výrobky predávané v aerosólovom balení. 
Jedinou ustanovenou povinnou hodnotou menovitého množ-
stvá je hodnota uvedená pre pletaciu priadzu.
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Táto smernica bola zrušená smernicou 2007/45/ES (pozri 
2.3.5). 

2.3.5   smernica 2007/45/Es
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES 
z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre me-
novité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú 
sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS.
Predmetom smernice 2007/45/ES je najmä:

– zrušenie smerníc 75/106/EHS a 80/232/EHS a dopl-
nenie smernice 76/211/EHS o tie výrobky, ktoré boli 
pôvodne zahrnuté v smernici 75/106/EHS vzhľadom 
na podobný charakter smerníc 75/106/EHS a 76/211/
EHS, 

– zrušenie radov menovitých množstiev pre výrobky 
balené do spotrebiteľských balení (s výnimkou vín 
a liehovín) v súvislosti so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 
o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov 
ponúkaných spotrebiteľovi. 

Členské štáty, ktoré predpisovali záväzné menovité množ-
stvá pre niektoré druhy výrobkov (mlieko, maslo, sušené 
cestoviny, káva a biely cukor) ich môžu naďalej uplatňovať 
v prechodnom období podľa článku 2 tejto smernice.

2.3.6   transpozícia smerníc o spotrebiteľsky balených 
výrobkoch v slovenskej republike

Smernice týkajúce sa spotrebiteľsky balených výrobkov boli 
transponované do legislatívy Slovenskej republiky formou:

– zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (spolu 3 novely), a to najmä v § 21 Spo-
trebiteľsky balený výrobok, § 22 Povinnosti prevádz-
kovateľa baliarne a dovozcu označeného spotrebiteľ-
ského balenia, § 34 Metrologický dozor nad označe-
ným spotrebiteľským balením a čiastočne aj v § 33 
Slovenský metrologický inšpektorát a § 36 Pokuty, 
pričom novelami – zákonom č. 431/2004 Z. z. boli 
niektoré ustanovenia upravené a zákonom č. 42/2013 
Z. z. bola rozšírená pôsobnosť zákona aj na neozna-
čené spotrebiteľsky balené výrobky,

– vyhlášky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebi-
teľskom balení v znení neskorších predpisov (spolu 
4 no vely).

Do vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych pred-
pisov boli transponované po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie:

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES, 
a to formou vyhlášok č. 381/2008 Z. z. a č. 538/2009 
Z. z. (posledné dve novely vyhlášky č. 207/2000 Z. z. 
o označenom spotrebiteľskom balení),

– smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES, 
a to formou vyhlášky č. 538/2009 Z. z.

Osobitne tu neuvádzame vyhlášku č. 355/2004 Z. z., ktorá 
síce bola schválená až po vstupe Slovenskej republiky do 

Európskej únie, ale iba spresňovala niektoré už transpono-
vané ustanovenia pôvodne prebratých smerníc 75/106/EHS 
a 76/211/EHS.

3. smERNICE NoVého pRístupu

3.1   smernice o váhach s neautomatickou činnosťou

3.1.1   smernica 90/384/Ehs

Smernica Rady 90/384/EHS z 20. júna 1990 o zosúladení 
predpisov členských krajín, týkajúcich sa váh s neautoma-
tickou činnosťou v úplnom znení (celkom 1 zmena).

Táto smernica ustanovuje základné požiadavky na váhy 
s neautomatickou činnosťou. Vymedzuje oblasti použitia 
váh, v ktorých váhy musia spĺňať požiadavky smernice. 
Ďalej ustanovuje možné postupy posudzovania zhody váhy 
so základnými požiadavkami tejto smernice. Špecifikuje 
obsah technickej dokumentácie predkladanej pri žiadosti 
o posúdenie zhody. Ustanovuje požiadavky na označovanie 
a nápisy na váhach, požiadavky na notifikované osoby a gra-
fické zobrazenie značky zhody „CE“. Zhodu so základnými 
požiadavkami smernice možno preukázať použitím harmo-
nizovanej európskej normy EN 45501.

3.1.2   smernica 2009/23/Es

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/23/ES 
z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou činnosťou.

Táto smernica je kodifikovaným znením smernice 90/384/
EHS. Vecne zodpovedá pôvodnej smernici so zapracovanou 
novelou. 

3.1.3   transpozícia smernice o váhach s neautomatickou 
činnosťou v slovenskej republike

Smernica týkajúca sa váh s neautomatickou činnosťou bola 
transponované do legislatívy Slovenskej republiky formou:

– nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 
Z. z. z 22. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na váhy 
s neautomatickou činnosťou (spolu 1 novela).

Vydanie smernice 2009/23/ES si nevyžadovalo jej transpo-
zíciu, nakoľko ide o kodifikované znenie už transponovanej 
smernice 90/384/EHS so zapracovanou novelou.

Do vyššie uvedeného všeobecne záväzného právneho pred-
pisu neboli transponované po vstupe Slovenskej republiky 
do Európskej únie žiadne smernice.

3.2   smernice o meradlách

3.2.1   smernica 2004/22/Es

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES 
z 31. marca 2004 o meradlách v platnom znení (celkom 
1 zmena, pozri 3.2.2).

Táto smernica ustanovuje základné požiadavky na 10 dru-
hov meradiel uvedených v prílohách MI-001 až MI-010. 
Ide o tieto druhy meradiel:

a) vodomery podľa prílohy MI-001,
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b) plynomery a prepočítavače objemu podľa prílohy 
MI-002,

c) elektromery podľa prílohy MI-003,
d) merače tepla podľa prílohy MI-004,
e) meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie 

pretečeného množstva kvapalín okrem vody podľa 
prílohy MI-005,

f) váhy s automatickou činnosťou podľa prílohy  
MI-006,

g) taxametre podľa prílohy MI-007,
h) materializované miery podľa prílohy MI-008,
i) meradlá rozmerov podľa prílohy MI-009,
j) analyzátory výfukových plynov podľa prílohy  

MI-010.

Všeobecné základné požiadavky sú ustanovené v prílohe I. 
Špecifické požiadavky ustanovujú prílohy vzťahujúce sa na 
daný druh meradla (MI-001 až MI-010). Prílohy A až H1 opi-
sujú jednotlivé súčasti postupov posudzovania zhody, resp. 
úplné postupy posudzovania zhody meradiel. Konkrétny po-
stup posudzovania zhody si zvolí výrobca z tých, ktoré sú 
prípustné pre jednotlivé druhy meradiel podľa príloh MI-001 
až MI-010.

Samotná smernica špecifikuje obsah technickej dokumentá-
cie predkladanej pri žiadosti o posúdenie zhody. Ustanovuje 
požiadavky na značky na meradlách a požiadavky na notifi-
kované osoby. Zhodu so základnými požiadavkami smerni-
ce možno preukázať použitím harmonizovaných európskych 
noriem a normatívnych dokumentov, ktorými sú medziná-
rodné odporúčania OIML (Medzinárodná organizácia pre le-
gálnu metrológiu). Odkazy na tieto normy a normatívne do-
kumenty sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Smernicou sa zrušili smernice starého prístupu, ktorých 
predmetom boli meradlá zahrnuté v prílohách MI-001 až 
MI-010 s tým, že meradlá ktoré vyhovujú doteraz platným 
právnym predpisom, možno umiestniť na trh a do prevádzky 
na účely merania, na ktoré sa musí používať určené meradlo, 
do uplynutia platnosti schválenia typu tohto meradla, alebo 
ak schválenie typu je na dobu neobmedzenú, tak najneskôr 
do 30. októbra 2016.

Ide o tieto smernice:
  1. kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnos-

ťou (75/410/EHS),
  2. kontrolné a triediace váhy s automatickou činnos-

ťou (78/1031/EHS),
  3. vodomery na studenú vodu (75/33/EHS) (iba pokiaľ 

ide o čistú vodu),
  4. vodomery na teplú vodu (79/830/EHS),
  5. meradlá na kvapaliny okrem vody (71/319/EHS),
  6. prídavné zariadenia k meradlám na kvapaliny okrem 

vody (71/348/EHS),
  7. meracie zostavy na kvapaliny okrem vody (77/313/

EHS), 
  8. plynomery (71/318/EHS)

  9. elektromery (76/891/EHS),
10. dĺžkové miery (73/362/EHS),
11. taxametre (77/95/EHS).

3.2.2   smernica 2009/137/Es

Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, kto-
rou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom meradiel 
MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o využívanie najväčších 
dovolených chýb.

Touto smernicou sa do príloh MI-001 až MI-005 smernice 
2004/22/ES doplnila požiadavka, že pri meradlách nesmie 
dochádzať k zneužívaniu najväčších dovolených chýb ani 
k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.

3.2.3   transpozícia smernice o meradlách v slovenskej 
republike

Smernica o meradlách bola transponované do legislatívy 
Slovenskej republiky formou:

– nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 
Z. z. z 15. júna 2005 o meradlách,

– nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 
Z. z. z 12. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 
Z. z. o meradlách.

Do vyššie uvedených všeobecne záväzných právnych pred-
pisov boli transponované po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie obidve uvedené smernice.

4. smERNICE NoVého pRístupu,  
ktoré sa musia transponovať do 19. apríla 2016

4.1   Všeobecne

Ide o revidované smernice Nového prístupu v súlade s Novým 
legislatívnym rámcom, ktorý tvorí najmä Rozhodnutie Eu-
rópskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 
o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení 
rozhodnutia 93/465/EHS. Okrem toho sem patrí Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008/ES z 9. júla 
2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľa-
du nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a kto-
rým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.

Predpisy, ktoré vznikajú na základe zosúladenia s Novým 
legislatívnym rámcom sú o sprístupňovaní danej skupiny 
výrobkov na trhu, na rozdiel od pôvodných predpisov, ktoré 
boli hlavne o uvádzaní výrobkov na trh.

V súlade s uvedenými dokumentmi sa napr. ustanovujú po-
vinnosti hospodárskych subjektov (výrobca, splnomocnený 
zástupca, dovozca a distribútor), odporúča sa uprednostniť 
akreditáciu pri posudzovaní splnenia požiadaviek na orgány 
posudzovania zhody, uvádza sa vzor vyhlásenia o zhode, 

Členské štáty EÚ musia tieto smernice transponovať do vnút-
roštátnych právnych predpisov do 19. apríla 2016 a uplatňo-
vať ich od 20. apríla 2016.
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4.2   smernica 2014/31/EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ 
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neauto-
matickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) je prepra-
covaným znením smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/23/ES z 23. apríla 2009 o váhach s neautomatickou 
činnosťou.

Okrem všeobecných princípov uvedených v časti 4.1 sa za-
vádza označovanie modulov posudzovania zhody doteraz 
uplatňované v smernici 2004/22/ES. Súčasne sa dopĺňajú 
nové moduly posudzovania zhody D1 a F1. Novým prv-
kom je zavedenie značky zhody pozostávajúcej z označenia 
CE a doplnkovej metrologickej značky, tak ako sa uvádza 
v smernici 2004/22/ES.

4.3   smernica 2014/32/EÚ

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ 
z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na 
trhu (prepracované znenie) je prepracovaným znením smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 
2004 o meradlách zmenenej smernicou Komisie 2009/137/
ES z 10. novembra 2009.

Okrem všeobecných princípov uvedených v časti 4.1 sa napr. 
zavádza pojem „Akreditovaný vnútropodnikový orgán“. 
Takýto orgán možno využiť na výkon činností posudzovania 
zhody pre podnik, ktorého je súčasťou, na účely implementá-
cie novozavedených modulov A2 (vnútorná kontrola výroby 
a skúšky meradla pod dohľadom v náhodných intervaloch) 
a C2 (zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 
a skúšky meradla pod dohľadom v náhodných intervaloch). 

4.4   smernica 2015/13/EÚ

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 
2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho par-
lamentu a Rady 2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku 
vodomerov nadobúda účinnosť spolu so smernicou 2014/32/
EÚ. V prílohe III Vodomery (MI-001) k smernici 2014/32/
EÚ bode 1 Rozsah prietoku vody sa podmienka Q3/Q1 ≥ 10 
nahrádza podmienkou Q3/Q1 ≥ 40. Tým sa dosiahne súlad 
s aktualizovanou normou EN 14154, ktorá nadobudla účin-
nosť 31. októbra 2011, a tým so súčasným stavom techniky.

Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc. 
Ing.	Peter	Obdržálek 

odbor	metrológie,	ÚNMS	SR 
zbynek.schreier@normoff.gov.sk 
peter.obdrzalek@normoff.gov.sk
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K jednotlivým rokom:

Rok 1999

Na rok 1999 boli stanovené 2 strategické ciele, po prvé zá-
kon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzova-
ní zhody, vrátane pripravovaných nariadení vlády, ktorými 
sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
niektoré určené výrobky a po druhé zákon o metrológii.

Počas roka 1999 bolo významným podujatím stretnutie šta-
tutárnych zástupcov certifikačných orgánov z krajín CEFTA 
z Česka, Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovinska, 
ktoré úrad zorganizoval ako poverený koordinátor. Výsledkom 
tohto stretnutia bolo prijatie záverov, v ktorých sa zúčastnené 
krajiny zaväzujú vzhľadom na rôzne postavenie certifikátov, 
vzájomne si uznávať výsledky skúšok pričom bilaterálne do-
hody môžu zahrňovať aj uznávanie certifikátov. 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla 7. septembra 
1999 na zákone č. 264 o technických požiadavkách na vý-
robky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov.

V oblasti skúšobníctva bola mimoriadna pozornosť veno-
vaná príprave autorizovaných osôb na aplikáciu zákona 
č. 264/1999 Z. z. formou početných seminárov a školení. 
Tento zákon venuje pozornosť skúšobníctvu, transformácii 
štátnych skúšobní podľa zákona č. 30/1968 Zb. na autorizo-
vané osoby. 

Pre Program rozvoja skúšobníctva v roku 1999 boli pride-
lené finančné prostriedky v celkovej hodnote 3 266 000 Sk. 
Finančné prostriedky boli pridelené 15 skúšobniam na tvorbu 
nových metodík skúšania a certifikáciu výrobkov a na kon-
trolnú činnosť. V roku 1999 odbor skúšobníctva pokračoval 
vo svojich pracovných povinnostiach a aktivitách s uplatňo-
vaním zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení 
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neskorších predpisov, vyhlášky úradu o certifikácii výrob-
kov a Colného zákona.

Odbor skúšobníctva vydal rozhodnutia o uložení pokuty 
za porušenie zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníc-
tve v znení neskorších predpisov vo výške 2 520 314,90 Sk. 
Úrad bol v spolupráci so skúšobňami orgánom dohľadu nad 
dodržiavaním zákona č. 30/1968 Z. z., a ukladal pokuty za 
nedodržiavanie zákona č. 30/1968 Zb. a za uvádzanie výrob-
kov na trh, ktoré nespĺňali požiadavky kladené na výrobky 
podľa tohto zákona.

Zároveň bola zriadená web stránka úradu (www.normoff.
gov.sk) spolu s diskusným fórom.

Rok 2000

Rok 2000 bol rokom stabilizácie jednotlivých činnosti 
a zrýchľovania technickej harmonizácie s legislatívou EU. 

Je potrebné spomenúť kompetenčnú oblasť úradu a to plne-
nie záväzkov spojených s integráciou SR do EU, v ktorej má 
úrad medzirezortnú pozíciu pri zabezpečení negociačných 
úloh kapitoly 1 ,,Slobodný pohyb tovaru“. Pre skvalitnenie 
medzirezortnej spolupráce bola vytvorená Rada predsedu 
úradu pre slobodný pohyb tovaru, boli uskutočnené 2 neo-
ficiálne stretnutia s expertmi EU, ktoré vytvorili priestor pre 
uzatvorenie Protokolu k Európskej dohode o posudzovaní 
zhody a akceptovaní výrobkov (PECA) v roku 2001.

Odbor skúšobníctva ďalej pokračoval v príprave diskusného 
fóra k zákonu č. 264/1999 Z. z. Táto diskusia bola vedená 
cez internet, ktorú inicioval a zorganizoval Odbor skúšob-
níctva a úrad sa tak stal prvým ústredným orgánom štátnej 
správy v SR, ktorý pred účinnosťou zákona viedol anonym-
nú diskusiu v otvorenom médiu, čo prispelo tiež k informo-
vanosti podnikateľov. Odbor skúšobníctva tiež predkladal 
požiadavky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona 

Pri	príležitosti	prijatia	zákona	č.	264/1999	Z.	z.	o	technických	požiadavkách	na	výrobky	a	o	posudzovaní	zhody	a	o	zmene	
a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	Národnou	radou	Slovenskej	republiky	dňa	7.	septembra	
1999	 sme	 na	 základe	 výročných	 správ	Úradu	 pre	 normalizáciu,	metrológiu	 a	 skúšobníctvo	 Slovenskej	 republiky	 od	
roku	1999	až	po	rok	2013	spracovali	prehľad	najvýznamnejších	udalostí	a	faktov	za	toto	uplynulé	obdobie	z	pohľadu	
skúšobníctvo	v	Slovenskej	republike.

Rok	1999	bol	prvým	rokom	na	úrade,	v	ktorom	sa	zaviedla	história	písania	výročných	správ,	v	ktorých	sa	sumarizuje	
činnosť	úradu.	

Výročná	správa	napísaná	úradom	za	rok	2004	bola	v	poradí	šiestou	správou,	ktorá	bola	spracovaná	podľa	rovnakej	
metodológie.	Tiež	sa	stala	vzorom	aj	pre	odborné	správy	v	organizáciách,	ktorých	zakladateľom	je	náš	úrad.	Na	základe	
uznesenia	vlády	SR	č.	1389/2001	mali	všetky	príspevkové	a	rozpočtové	organizácie	povinnosť	spracovať	a	zverejňovať	
výročné	 správy.	Za	 rok	2003	bolo	hodnotených	169	 výročných	 správ	 zo	17	 rezortov.	Náš	 rezort	 s	 počtom	bodov	75	
obsadil	4.	miesto.	
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č. 264/1999 Z. z. a viedol agendu hospodárenia s pridelený-
mi finančnými prostriedkami. 

Odbor skúšobníctva predkladal návrh sankcií za porušenie 
predpisov o štátnom skúšobníctve v súlade s prechodnými 
ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. a uložil pokuty vo 
výške 3 318 041 Sk.

Rok 2001

V roku 2001 bol novelizovaný zákon č. 575/2002 Z. z., tzv. 
kompetenčný zákon, ktorý rozširuje kompetencie úradu 
v oblasti posudzovania zhody a kvality. Do tohto roka mali 
už viaceré organizácie v oblasti skúšobníctva za sebou certi-
fikačný audit systému kvality podľa STN EN ISO 9001. 
Podstatný vplyv na činnosť odboru skúšobníctva v roku 
2001 mal zákon č. 436/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. novem-
bra 2001, ktorý je novelou zákona č. 264/1999 Z. z. a naria-
denia vlády k tomuto zákonu a vnútorné predpisy úradu na 
vykonávanie činnosti odboru vo forme rozhodnutia predse-
du úradu. Od začiatku roku 2000 do konca roka 2001 bolo 
v SR implementovaných 19 smerníc formou nariadenia vlá-
dy k zákonu č. 264/1999 Z. z. Z uvedených údajov možno 
konštatovať, že pre slovenské skúšobníctvo bol rok 2001 
rozhodujúci z hľadiska jeho transformácie na systém, 
ktorý je používaný v štátoch eu. 
V roku 2001 v súlade s auditom štátnej správy odbor skú-
šobníctva pripravil „Projekt odštátnenia skúšobní v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti úradu a regulačný rámec pre skúšobne 
v re gulačnej pôsobnosti úradu“, v rámci ktorého sa pristúpilo 
k privatizácii skúšobní, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti úradu.
Medzi významné udalosti v skúšobníctve v roku 2001 treba 
zaradiť prijatie úradu ako predstaviteľa slovenského skú-
šobníctva za riadneho člena európskej organizácie pre 
posudzovanie zhody eOtC 8. mája 2001 v Bruseli, čím 
SR splnila jednu z požiadaviek EU uvedenú v prístupovom 
procese. 

Rok 2002

V roku 2002 pri príprave PECA (Protokol o posudzova-
ní zhody a o uznávaní priemyselných výrobkov medzi SR 
a EU) postupoval úrad veľmi úspešne, čo vyvrcholilo podpí-
saním peCa predsedom úradu 29. júla 2002 v Bruseli, čo 
znamenalo, že došlo k súhlasu s návrhom dohody na technic-
kej úrovni a mohol nastúpiť politický proces schvaľovania 
PECA. Na tejto činnosti sa podieľal aj odbor skúšobníctva 
a to hlavne prípravou autorizovaných osôb na notifikáciu, 
výberom zodpovedajúcich autorizovaných osôb, vypraco-
vaním návrhu na ich notifikáciu a zaslaním materiálov 
o 8 autorizovaných osobách za notifikované orgány pre 
5 nariadení vlády, ktoré sú sektorovými prílohami PECA. 

Rok 2003

Rok 2013 bol ovplyvnený najmä tým, že SR stála pred brá-
nami EU a NATO. Základom práce na úrade bolo napĺňanie 
,,Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, met-
rológie, skúšobníctva a posudzovania zhody“, ktorá bola 

schválená vládou SR v roku 2001 na obdobie do vstupu SR 
do EU. Bol prijatý zákon č. 254/2003 Z. z., ktorý je nove-
lou zákona č. 264/1999 Z. z. a prebehlo spracovanie nových 
resp. novelizovaných 8 nariadení vlády SR, dvoch vyhlášok 
a štyroch opatrení úradu. 

Úrad uzavrel rokovanie o protokole k európskej dohode 
o pridružení uzatvorenej medzi európskymi spoločen-
stvami a ich členskými krajinami na jednej strane a sr 
na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní prie-
myselných výrobkov (peCa). Protokol podpísal v Bruseli 
za Slovenskú republiku v zastúpení prezidenta Slovenskej 
republiky. Dohoda PECA nadobudla účinnosť 1. júla 2003 
v týchto oblastiach: 

– elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom 
rozsahu napätia, 

– elektromagnetická kompatibilita, 
– zariadenia a ochranné systémy určené na použitie 

v pro stredí s nebezpečenstvom výbuchu, 
– osobné ochranné pomôcky a strojové zariadenia. 

Do decembra 2003 boli ukončené rokovania v ďalších 7 ob-
lastiach: 

– jednoduché tlakové nádoby, 
– výťahy, 
– spotrebiče plynných palív, 
– energetická účinnosť elektrických chladničiek, mraz-

ničiek pre domácnosť a ich kombinácie, 
– teplovodné kotly spaľujúce kvapalné palivá alebo 

plynné palivá, 
– rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia a 
– váhy s neautomatickou činnosťou. 

Odbor skúšobníctva sa podieľal na príprave notifikácie auto-
rizovaných osôb pre 1. a 2. vlnu PECA. 

Rok 2004

Počas roka 2004 sme sa stali členmi veľkej rodiny európ-
skeho spoločenstva. v tomto roku uplynulo 7 rokov od 
doby, kedy nastalo smerovanie sr do eu a natO. Boli to 
roky tvrdej a často krát nepopulárnej politiky, plnej reform-
ných krokov a transformácii, ktoré väčšinou neboli v zname-
ní sociálneho progresu.

V tomto roku sa ukončila aj naša misia a funkcia garanta pre 
oblasť technickej regulácie krajín CEFTA. Podpísali sa bila-
terálne dohody s Čínskou ľudovou republikou, Arménskom 
a Bieloruskom. 

V roku 2004 bolo 17 rozhodnutí o zrušení autorizácie pre 
AO, ktoré vykonávali činnosť podľa zákona č. 52/1995 Z. z. 
o potravinách a Potravinového kódexu SR z dôvodu precho-
du práv a povinností z úradu na Ministerstvo pôdohospodár-
stva SR.

Rok 2005

Rok 2005 bol významným aj vďaka tomu, že sme oslávili 
prvé výročie vstupu do Európskej únie, ktorý so sebou pri-
niesol veľké zmeny. Otvorili sa nám nové informačné zdro-
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je a postupne sa zvýšila aj dostupnosť nových pracovných 
príležitostí, aj keď nie v takej miere ako by sme si želali. 
normalizácia, metrológia, akreditácia a posudzovanie 
zhody sú v európskom ponímaní označované jedným 
pojmom: infraštruktúra kvality. Dosiahnuť určitý stupeň 
dôveryhodnosti tejto infraštruktúry v krajine, je základným 
predpokladom uzatvárania medzinárodných zmlúv na báze 
partnerstva a dôvery, prinášajúcich obojstranný prospech 
zmluvným partnerom aj v rámci liberalizácie obchodu, ktorá 
obchod výrazne uľahčuje.

So vstupom SR do EÚ sa Slovensko zmenilo z krajiny pri-
jímateľa na krajinu poskytovateľa a tak úrad v spolupráci 
s vládou SR cez jednotlivé projekty realizoval zahraničnú 
politiku Slovenskej republiky a ostatných členských štátov 
EÚ. Úrad prostredníctvom twinningových projektov vytvá-
ral podmienky pre integráciu tretích krajín ako napr. Turecko, 
Ukrajina, Litva, ktoré chcú využívať normalizáciu, metroló-
giu, posudzovanie zhody, akreditáciu a kvalitu ako nástroj 
regulačnej konvergencie. Úrad týmto spôsobom významne 
prispieval k realizácii zahraničnej politiky Slovenskej repub-
liky ako aj ostatných členských štátov Európskej únie, keďže 
po vstupe do Európskej únie využil skúsenosti z prístupové-
ho procesu a poskytoval ich ďalej.

Došlo k prevzatiu európskej smernice o meradlách do 
právneho poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktoré nadobudlo účinnosť 
30. októbra 2006. 

K 31. decembru 2005 stratilo účinnosť Opatrenie úradu 
č. 590/2004 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrob-
ky, a preto zanikla autorizovaná osoba SKTC-110, VÚSAPL, 
a. s. Nitra.

Úrad v oblasti posudzovania a technickej normalizácie 
s cieľom zviditeľnenia posudzovania v oblasti určených 
výrobkov organizoval najmä semináre určené pre širokú 
verejnosť. Všetky semináre boli pripravované v spoluprá-
ci s notifikovanými osobami. Hlavný dôraz bol kladený na 
jednoduché popísanie procesu posudzovania zhody s pou-
kázaním na pridanú hodnotu certifikátu zhody. Verejnosť 
tieto semináre prijala veľmi pozitívne. Pracovníci odboru 
skúšobníctva mali prezentáciu na troch špecializovaných 
seminároch organizovaných združeniami ATOP SR a SOPK 
Trenčín za podpory projektu PHARE. Odbor zabezpečoval 
aj účasť na výstave zdravotníckych pomôcok MEDIPHARM 
a výstave elektrotechniky ELOSYS v Trenčíne. Odbor zor-
ganizoval stretnutie zástupcov Ministerstva zdravotníctva 
SR, zdravotných poisťovní, ostatných štátnych a verejných 
organizácií pôsobiacich v oblasti zdravotníctva s NO pre 
zdravotnícke pomôcky, ktorého cieľom bolo nájsť spoloč-
ný postup pri riešení problematiky uvádzania zdravotníc-
kych pomôcok na trh.

Rok 2006

V roku 2006 v rámci úradu došlo k niekoľkým dôležitým 
okamihom, a to že v tomto roku nadobudla účinnosť jedna 
novela vyhlášky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrolo-
gickej kontrole, vyhláška č. 570/2006 Z. z., pretože niektoré 

z jej ustanovení priamo súviseli s implementáciou nariadenia 
vlády č. 294/2005 Z. z. o meradlách. 

Vo vzdelávaní odbor skúšobníctva v spolupráci s AO/NO 
realizoval 8 seminárov pre Slovenskú obchodnú inšpekciu 
a orgány štátnej správy a jeden seminár pre Národný inšpek-
torát práce a orgány štátnej správy v spolupráci so skupinou 
notifikovaných osôb pre osobné ochranné prostriedky. Ďalej 
sa uskutočnilo 9 odborných seminárov určených predo-
všetkým výrobcom, dovozcom a distribútorom. 

Odbor sa podieľal aj na príprave a uzatváraní zmlúv 
s Ukrajinou, Ruskou federáciou, Etiópiou a zabezpečoval 
úlohy vyplývajúce z týchto medzinárodných zmlúv. 

Rok 2007

Odbor skúšobníctva a technickej normalizácie zabezpečoval 
notifikáciu slovenských autorizovaných osôb na Smernice 
nového prístupu. 

V oblasti legislatívy treba spomenúť, že v roku 2007 nado-
budlo účinnosť Nariadenie vlády č. 94/2005 Z. z. o elektro-
magnetickej kompatibilite, ktoré implementovalo smernicu 
európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES o aproximá-
cií právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa 
na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 
89/336/EHS.

V roku 2007 pôsobilo na národnej úrovni deväť pracovných 
skupín notifikovaných osôb, ktoré vznikli a pracujú na zákla-
de štatútov. Pracovné skupiny vznikli ako alternatíva k eu-
rópskemu Notified Bodies Forum a zaoberajú sa riešením 
technických problémov týkajúcich sa posudzovania zhody 
s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických usta-
novení smerníc EÚ. Pripravujú jednotné stanoviská k prob-
lematikám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej úrovni.

V oblasti vzdelávania v spolupráci s autorizovanými a notifi-
kovanými osobami sme realizovali 11 seminárov pre inšpekto-
rov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Národného inšpektorátu 
práce a Slovenského metrologického inšpektorátu a orgány 
štátnej správy a jeden seminár pre inšpektorov Národného 
inšpektorátu práce, orgány štátnej správy a bezpečnostných 
technikov v spolupráci s pracovnou skupinou notifikovaných 
osôb pre osobné ochranné prostriedky. Uskutočnilo sa 24 od-
borných seminárov určených predovšetkým výrobcom, do-
vozcom, distribútorom, ako aj spotrebiteľom. Odborné semi-
náre boli zameriavané na konkrétne smernice EÚ a súvisiace 
témy. Na každom seminári sa aktívne zúčastňovali pracovníci 
odboru skúšobníctva svojimi prezentáciami.

Rok 2008

Rok 2008 sa zapísal do dejín moderného Slovenska ako 
významný míľnik. Každá inštitúcia a organizácia si musela 
definovať svoju koncepciu, ciele, kompetencie a pôsobnosť 
a iba ich dodržiavanie a plnenie umožnilo úspešný prechod 
na euro. 

Prechod na menu euro sa významne dotkol určených mera-
diel zobrazujúcich cenu, čo v praxi znamená množstvo váh, 
taxametrov a výdajných stojanov pohonných hmôt. 
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V oblasti európskych záležitostí je hlavnou úlohou prehlbo-
vať a rozširovať spoluprácu úradu s inštitúciami Európskej 
únie tak v harmonizovanej, ako aj neharmonizovanej oblasti. 
V priebehu roku 2008 sa činnosti sústredili najmä na presa-
dzovanie slovenských záujmov pri schvaľovaní tzv. nové-
ho regulačného balíčka na tovary v Európskom parlamente 
a v Rade prostredníctvom europoslancov, ktorý umožňuje 
nielen lepšie využitie vnútorného trhu EHP pre slovenských 
výrobcov, ale aj pre organizácie ponúkajúce certifikačné 
a iné služby posudzovania zhody akreditované SNAS. Nový 
legislatívny rámec je tvorený predpismi:

– NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým 
sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania 
určitých vnútroštátnych technických pravidiel na 
výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 
uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES

– NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým 
sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad 
trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93

– ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EU-
RÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU ROZ-
HODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoloč-
nom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zru-
šení rozhodnutia č. 93/465/EHS

Rok 2009

Začiatok roka 2009 bol pre slovenskú republiku (sr) 
významný hlavne prechodom na novú menu – euro. 
Bola schválená Koncepcia štátnej politiky technickej nor-
malizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na roky 
2009 až 2012. 

Kľúčovou úlohou v oblasti akreditácie v roku 2009 bola 
príprava a schválenie osobitného zákona o akreditácii v ob-
lasti orgánov posudzovania zhody v zmysle novej politiky 
EU v oblasti akreditácie, ktorý zároveň rieši transformáciu 
SNAS zo štátnej príspevkovej organizácie na novú právnu 
formu verejnoprávnu inštitúciu vykonávajúcu svoju činnosť 
na neziskovom základe. Schváleným zákonom č. 505/2009 
Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody sr spl-
nila požiadavku nariadenia EP a Rady (ES) č. 765/2008 
s účinnosťou od 1. 1. 2010 o určení jedného vnútroštátneho 
akreditačného orgánu, ktorý bude vykonávať akreditáciu na 
základe právomoci, ktorú mu udelil štát. Prijatím nového zá-
kona je akreditácia podrobnejšia, prehľadnejšia a obsahuje 
v sebe všetky právne inštitúty a aspekty, ktoré neboli v sú-
časnej platnej právnej úprave zákona o zhode riešene vôbec, 
alebo sa riešili len veľmi okrajovo, a ktoré svojim obsahom 
už nevyhovovali súčasným požiadavkám na akreditačne or-
gány a proces akreditácie.

Tento rok súvisí aj so zapojením sa SR do informačnej kam-
pane o označovaní výrobkov značkou CE, organizovanej 
EK. Začali sa prípravné práce pre slovenskú informačnú 
kampaň, ktorou má SR podporiť kampaň EK.
Na úrade bolo vytvorené Národné kontaktné miesto pre vý-
robky zriadené v zmysle uznesenia vlády SR č. 902/2008, 
podľa ktorého je predseda úradu zodpovedný za realizáciu 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 64/2008, 
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania urči-
tých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré 
sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom 
členskom štáte.

Rok 2010

Rok 2010 znamenal pre náš úrad úspešne pokračovanie napĺ-
ňania poslania tvorby a udržiavania konkurencieschopného 
podnikateľského prostredia prostredníctvom dôveryhodných 
nástrojov infraštruktúry kvality.
Počas roku 2010 sa nám podarilo naplno rozvinúť činnosť 
Národného kontaktného miesta na výrobky, ktoré svojou 
činnosťou pomohlo podnikateľskému prostrediu k zníženiu 
nákladov a k odstráneniu prekážok vo voľnom obchode. 
V oblasti vzdelávania odbor v spolupráci s AO/NO zreali-
zoval 4 odborne semináre určené predovšetkým výrobcom, 
dovozcom, distribútorom a spotrebiteľom. 

Rok 2011

Počas roka 2011 v dôsledku nového regulačného rámca na 
výrobky sa zvyšuje zodpovednosť podnikateľských subjek-
tov za bezpečnosť dodávaných výrobkov v celom dodáva-
teľskom reťazci. Komisia v snahe včas upozorniť na tieto 
nové povinnosti v priebehu rokov 2010 – 2011 uskutočni-
la vysvetľujúcu kampaň týkajúcu sa označenia CE výrob-
kov s prihliadnutím na jeho význam, ujasnenie jeho zmyslu 
a povinností, ktoré vyplývajú zo záruky bezpečnosti výrob-
ku. Úrad a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 
aj v roku 2011 pokračovali v realizácii tzv. spolu kampane 
európskej informačnej kampane so súčasnou prezentáciou 
slovenskej infraštruktúry kvality a možností, ktoré ponúka 
podnikateľskému prostrediu a spotrebiteľom. Na propagáciu 
označenia CE sa priebežne publikovali informácie na webo-
vých stránkach, e-newsletteri úradu a v odbornej tlači, boli 
poskytnuté viaceré rozhovory v Slovenskom rozhlase, STV 
a televízii TA3. 

Vo väzbe na uznesenie vlády SR č. 902/2008 v roku 2011 
pokračovali práce na zabezpečovaní realizácie EÚ nového 
regulačného balíčka na výrobky.

Pre oblasť skúšobníctva sa nám javí ako prvoradé rozvíjanie 
spolupráce s orgánmi dohľadu, bez činnosti ktorých nie je 
možné vymáhanie povinností určených v jednotlivých na-
riadeniach vlády. 

Akreditácia orgánov posudzovania zhody prispieva k nasta-
veniu vysokej odbornej a technickej úrovne našich subjektov 
s cieľom využívania akreditácie mnohými orgánmi štátnej 
správy na preukázanie odbornej a technickej spôsobilosti or-
ganizácií.
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Rok 2012

Rok 2012 bol poznamenaný postupnou reštrukturalizáciu 
Národného metrologického systému. 

V roku 2012 sa zamestnanci odboru skúšobníctva aktívne 
podieľali na príprave nových smerníc v spolupráci s AO/NO, 
ktoré sú predmetom zosúlaďovania s Novým legislatívnym 
rámcom. 

Rok 2013

V roku 2013 v súlade so schváleným programovým vyhláse-
ním vlády SR týkajúcim sa realizácie Programu efektívnej, 
spoľahlivej a otvorenej verejnej správy, ako aj v súlade so 
schváleným rozpočtom kapitoly úradu na roky 2014 – 2016, 
ktorý už predpokladané úspory vyplývajúce z tejto reformy 
pre kapitolu úradu vo výške asi 51 % každoročne zohľadňo-
val, sa pristúpilo k zásadnej reštrukturalizácii rezortu, a to 
tak, aby úrad aj pri výraznom znížení prostriedkov dokázali 
zabezpečiť všetky činnosti, na ktoré bol zriadený.

Rok 2013 sa tak stal rokom, počas ktorého bolo nevyhnut-
né vo veľmi krátkom čase prehodnotiť vykonávané činnosti, 
navrhnúť a prijať viacero výrazných opatrení na zefektívne-
nie zabezpečenia týchto činností a procesov nielen na úrad, 
ale aj v organizáciách v zriaďovateľskej a zakladateľskej 
pôsobnosti.

V rámci dosiahnutia určených cieľov úrad vykonal analý-
zy, prehodnotil rozsah vykonávaných činností a ich súlad 
so Štatútom a zákonmi a to tak, aby úrad vykonával len tie 
činnosti, na ktoré bol zriadený a postupne odbúral tie, ktoré 
sa do jeho pôsobnosti počas existencie pričlenili. Hlavným 
cieľom bolo začať proces smerujúci k zabezpečeniu zníženia 
výdavkov priamo na úrad ako aj v organizáciách v zriaďova-
teľskej a zakladateľskej pôsobnosti a nastaviť podmienky na 
dosiahnutie požadovaných úspor aj v budúcnosti.

Vyššie uvedené dôvody vyvolali včlenenie do úradu SÚTN, 
ako aj činností národného normalizačného orgánu SR, ktoré 
vykonával. SÚTN ako príspevková organizácia bol k 31. de-
cembru 2013 zrušený a od 1. januára 2014 začlenený do or-
ganizačných štruktúr úradu, čím sa má v budúcnosti zabez-
pečiť nastavenie procesov, efektívnejšia realizácia činností 
a užšia spolupráca so zainteresovanými stranami v procese 
tvorby slovenských technických noriem.

Zároveň úrad začal pripravovať aj reštrukturalizáciu Národ-
ného metrologického systému, zameraného na efektívnejšie 
rozdelenie činností medzi úrad a organizácie v jeho pôsob-
nosti: SMÚ, SMI a SLM.

V roku 2013 bolo prijaté Vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) č. 920/2013 z 24. septembra 2013 o autorizácii no-
tifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa smerníc 
o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa zvyšuje zložitosť 
úloh súvisiacich s autorizáciou orgánov posudzovania zho-
dy. Zásadná zmena v procese autorizácie spočíva v účasti 
zástupcov autorizujúcich orgánov ďalších dvoch členských 
štátov a zástupcov Komisie pri posudzovaniach žiadateľov 
o autorizáciu a notifikáciu. 

V roku 2013 sa zamestnanci odboru skúšobníctva v spolu-
práci so zástupcami NO aktívne podieľali na príprave no-
vých smerníc, ktoré sú predmetom zosúlaďovania smerníc 
s Novým legislatívnym rámcom. 

V oblasti skúšobníctva sme sa zamerali na udržiavanie vy-
sokej odbornej úrovne slovenských autorizovaných a notifi-
kovaných osôb s cieľom akceptovania ich výstupov v celom 
európskom priestore. Pri preverovaní odbornej spôsobilosti 
žiadateľov o autorizáciu a notifikáciu ako aj existujúcich 
AO/NO sa začala aktívne využívať „akreditácia na účely au-
torizácie/notifikácie“, v rámci ktorej notifikačné požiadavky 
preverujú priamo pracovníci ÚMNS SR z pozície kompe-
tentnej autority pre autorizáciu a notifikáciu. 

počet notifikovaných osôb

Rok počet nO

2003 13
2004 19
2005 20
2006 20
2007 22
2008 21
2009 23
2010 23
2011 22
2012 24
2013 23

Kontrola činnosti aO/nO

Rok Kontrola činnosti aO/nO

2003   8
2004 14
2005 10
2006   2
2007 12
2008 10
2009 13
2010   9
2011   6
2012   8
2013 19

Rs a tN

Rok počet zmlúv

2005 30

2006 53

2007 55

2008 26

2009 19

2010 19

2011   9

2012 12

2013 15
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udeľovanie a odnímanie autorizácie

Rok
vydanie nových 

rozhodnutí  
o autorizácii

Rok udelenie autorizácie 
novým subjektom Rok Zrušenie/ukončenie 

autorizácie

1999 1999 1999
2000 53 2000 0 2000 2
2001 2001 2001
2002 38 2002 2 2002 0
2003 13 2003 5 2003 3
2004 12 2004 0 2004 21
2005 14 2005 0 2005 1
2006 12 2006 1 2006 0
2007 31 2007 2 2007 0
2008 23 2008 0 2008 1
2009 20 2009 2 2009 0
2010 15 2010 1 2010 0
2011 14 2011 1 2011 0
2012 13 2012 1 2012 2
2013   9 2013 0 2013 1

počet autorizovaných osôb

Rok počet aO Rok počet aO
1993 11 2003 49
1994 20 2004 30
1995 20 2005 24
1996 21 2006 23
1997 24 2007 26
1998 25 2008 25
1999 24 2009 26
2000 31 2010 26
2001 46 2011 26
2002 47 2012 25

2013 24

EK začala aktívne spolupracovať s autorizujúcimi autorita-
mi jednotlivých členských štátov pri monitorovaní činnosti 
NO v oblasti zdravotníckych pomôcok. V spolupráci s EK 
a zástupcami členských štátov Nemecka a Írska bolo vyko-
nané jedno dobrovoľné posudzovanie NO pre zdravotnícke 
pomôcky. 

Počas roka 2013 sa podľa rozhodnutia Komisie o Európskej 
databanke zdravotníckych pomôcok – Eudamed, začala evi-
dencia certifikátov v tejto databanke. Uvedená databanka 
obsahuje údaje predpísané smernicami o zdravotníckych po-
môckach, predovšetkým údaje o registrácii výrobcov a po-
môcok, údaje o vydaných alebo obnovených, pozmenených, 
pozastavených, odobraných alebo zamietnutých certifiká-

toch, údaje získané v súlade s postupom vigilancie a údaje 
o klinickom skúšaní. Úrad zabezpečuje vkladanie informácií 
o certifikátoch vydaných slovenskými AO/NO. 

Záverom by som chcela povedať, že sme si dovolili 
urobiť sumarizáciu faktov za 15 rokov skúšobníc-
tva. sumarizácia faktov je hodnotenie, ktoré by 
malo zároveň v sebe niesť aj víziu na ďalšie obdo-
bie. pohľad späť je prínosom vtedy, ak nám pri-
náša ambíciu zlepšovať sa a úžitok tým, ktorým 
slúžime. dúfame, že aj táto sumarizácia faktov na-
plní svoj cieľ a dá nám všetkým víziu ísť ďalej.

Ing.	Monika	Barusová,	PhD 
RNDr.	Martin	Kopál,	PhD 

odbor	skúšobníctva,	ÚNMS	SR		 
monika.barusova@normoff.gov.sk 

martin.kopal@normoff.gov.sk
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Slovenská republika (SR) bola od 1. januára 1996 aso   cio-
vaným členom WELMEC a od 20. zasadnutia Výboru 
WELMEC, ktoré sa konalo v máji 2004 v Častej – Papierničke, 
je riadnym členom WELMEC. SR zastupuje vo WELMEC 
ÚNMS SR, ktorý hradí členské príspevky a pravidelne sa 
zúčastňuje zasadaní Výboru WELMEC a niektorých pracov-
ných skupín. 

V súčasnosti má WELMEC 31 riadnych členov s hlasova-
cím právom a 6 asociovaných členov uvedených na obr. 1. 

Dokumenty WELMEC (príručky) sú uznávané EK ako do-
kumenty vhodné pri posudzovaní zhody meradiel v harmo-
nizovanej oblasti európskej legálnej metrológie. Príručky 
WELMEC pripravujú pracovné skupiny WELMEC a odsú-
hlasujú sa hlasovaním na zasadnutiach Výboru WELMEC. 
V roku 2014 bolo vo WELMEC osem pracovných skupín 
a SR bola zastúpená vo všetkých okrem pracovnej skupiny 
WG 11 Distribučné meradlá.

V roku 2014 sa zástupcovia SR zúčastnili na šiestich za-
sadnutiach pracovných skupín a na zasadnutí Výboru 
WELMEC. K jednotlivým zasadnutiam pracovných skupín 
uvádzame:

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 2

Pracovná skupina WELMEC WG 2 má napriek svojmu ná-
zvu „Implementácia smernice (2009/23/ES)“ vo svojej ob-
lasti pôsobnosti okrem smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/23/ES o váhach s neautomatickou (smernica 
NAWI) aj časti smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/22/ES o meradlách (smernica MID) týkajúce sa váh 
s automatickou činnosťou (príloha MI-006 smernice MID) 
a prístrojov na meranie viacerých rozmerov (kapitoly I a IV 
prílohy MI-009 smernice MID). V prípade potreby sa tiež 

ZASADNUTIA PRACOVNÝCH SKUPÍN WELMEC V ROKU 2014  
S ÚČASťOU ZÁSTUPCOV SR

venuje smerniciam 71/317/EHS a 74/148/EHS týkajúcim sa 
závaží a schvaľovaniu typov váh s automatickou činnosťou, 
ktorých druhy nespadajú pod smernicu MID. 

Hlavným cieľom pracovnej skupiny je napomáhať všetkým 
aspektom implementácie uvedených smerníc, okrem dohľa-
du nad trhom a následného overenia meradiel.

Ostatné, už 36. zasadnutie pracovnej skupiny sa na základe 
pozvania a organizačného zabezpečenia ČMI Brno uskutoč-
nilo v dňoch 17. – 18. septembra 2014 v Prahe. Zasadnutia sa 
zúčastnili predstavitelia členských štátov WELMEC, asocio-
vaných členov WELMEC, organizácie európskych výrobcov 
váh (CECIP) a Európskej komisie (EK). Za SR sa zúčastnili 
Zbyněk Schreier a Jozef Tomko (ÚNMS SR), Štefan Král 
(SLM, n. o.).

Zasadnutie pracovnej skupiny otvoril a prvýkrát viedol jej 
novozvolený predseda Paul Dixon (Veľká Británia), ktorý po 
úvodnom privítaní zo strany ČMI predniesol návrh progra-
mu zasadnutia. Odsúhlasený program obsahoval 36 bodov. 

Najdôležitejšími bodmi zasadnutia boli body týkajúce sa 
novej štruktúry príručiek pracovnej skupiny. Návrh novej 
štruktúry príručiek, spracovaný podskupinou Mack, Dixon 
a Eekhout, predstavil Oliver Mack (Nemecko). Hlavná idea 
návrhu spočíva v rozdelení legislatívnych a technických po-
žiadaviek tak, aby legislatívne požiadavky obsahovala len 
budúca prepracovaná príručka WELMEC 2, a technické 
požiadavky aby pokrývali ostatné príručky WG 2. Návrh 
novej štruktúry bol jednomyseľne prijatý, pričom čias-
točne otvorená ostáva otázka paralelnej platnosti nových 
a starých príručiek. V rámci tvorby nových príručiek bolo 
navrhnutých a schválených 5 pracovných tém („balíčkov“, 
resp. WP – working package) a k nim pracovné podskupiny. 
Slovensko (ÚNMS SR a SLM, n. o.) sa prihlásila do dvoch 

WELMEC	je	európske	združenie	na	spoluprácu	v	oblasti	legálnej	metrológie.	Združenie	WELMEC	vzniklo	
prijatím	Memoranda	o	porozumení	v	júni	1990.	Jeho	členmi	sú	zástupcovia	národných	autorít	zodpovedných	

za	legálnu	metrológiu	v	členských	štátoch	EÚ	a	Európskeho	združenia	voľného	obchodu	(EFTA).	Základným	cieľom	
WELMEC	je	vytvoriť	jednotný	prístup	k	európskej	legálnej	metrológii	v	harmonizovanej	oblasti.	
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podskupín – WP2-35 (NAWI and MID interpretation docu-
ment) a WP2-36 (Indicator technical guide). 

Program pracovnej skupiny bol ku koncu zasadnutia podstat-
ne upravený, najmä z dôvodu zaradenia nových úloh súvisia-
cich s príchodom nových smerníc NAWI a MID a s novou 
štruktúrou príručiek pracovnej skupiny.

Z ďalších bodov programu:
– podľa stručnej informácie o novej harmonizovanej 

norme pre váhy s neautomatickou činnosťou EN 
45501 je táto norma schválená, treba ju však ešte do-
plniť o informatívnu prílohu ZZ o pokrytí základných 
požiadaviek smernice,

– neočakávane dlhá bola diskusia k Správe o softvéri, 
pripomienky mal hlavne CECIP. Nakoniec bola po 
hlasovaní schválená správa podskupiny, aj jej návrh, 
spočívajúci v integrácii príručky WELMEC 2.3 do 
príručky WELMEC 7.2,

– správu podskupiny týkajúcu sa váh používaných 
na námorných plavidlách predniesol Denis Vogel 
(Francúzsko). Nakoľko k častiam návrhu týkajúcim 
sa frekvencie vibrácií a počtu sklonov použitých pri 
skúšaní týchto váh odzneli určité pripomienky, pod-
skupina svoj návrh ešte upraví a o dokumente sa bude 
hlasovať e-mailom,

– v otázke nutnosti indikovania nuly medzi dvomi 
operáciami sa po krátkej diskusii pracovná skupina 
zhodla, že váhy s neautomatickou činnosťou s pripo-
jeným pokladničným terminálom (POS) musia medzi 
dvomi operáciami indikovať nulu. Z uvedeného vy-
plynulo, že bude nutné náležite upraviť príručku POS 
(WELMEC 2.2),

– obsiahlejšia bola diskusia k dokumentu týkajúcemu 
sa dĺžky káblov snímačov zaťaženia. Po vyjadrení 

viacerých predstaviteľov bola prijatá interpretácia, 
ktorú podporovala aj SR, že požadované údaje týka-
júce sa káblov snímačov zaťaženia (dĺžka, počet žíl 
a pod.) v prípade modulárneho postupu nemajú byť 
uvedené v certifikáte typu váh, ale v skúšobnom cer-
tifikáte snímača zaťaženia (modul váh),

– ďalší bod zasadnutia sa venoval otázke neistoty pri 
skúšaní prístrojov na meranie viacerých rozmerov 
(veľká neistota v prípade, ak prístroj nezobrazuje 
hodnoty menšie ako dielik). Pracovná skupina prijala 
názor SR, že v takomto prípade je treba použiť prin-
cíp „shared risk“,

– k otázke Francúzska týkajúcej sa klasifikácie „robo-
tizovanej“ váhy s neautomatickou činnosťou a mož-
nosti jej certifikácie (modul G) ako váhy s automa-
tickou činnosťou zaujala pracovná skupina negatívne 
stanovisko,

– diskusia týkajúca sa požiadaviek novej smernice MID 
na analýzu rizík odhalila, že s touto problematikou 
nemajú členovia pracovnej skupiny veľa skúseností. 
Predstaviteľ EK Daniel Hanekuyk uviedol, že komi-
sia sa tejto problematike začala venovať a že výsled-
ky poskytne Výboru WELMEC,

– k otázke CECIP z minulého zasadnutia bola pomerne 
rozsiahla diskusia napriek tomu, že podľa smernice 
NAWI je jednoznačné, že v prípade váh vypočítava-
júcich cenu a vykonávajúcich ďalšie funkcie je tlač 
povinná. Predstaviteľ EK zdôrazňoval, že v tomto 
prípade treba byť veľmi opatrný, že zákazník by mal 
mať možnosť výberu, že šetrenie papiera je dôležité 
a že do tejto otázky môžu zasahovať prípadne aj iné 
predpisy. Pracovná skupina sa však väčšinovo priklo-
nila k názoru, že v rámci jej kompetencií je výklad 
a aplikácia smernice NAWI, a preto, ak má EK pocit, 

Obr.	1	–	Mapa	členov	a	asociovaných	členov	WELMEC
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že stanovisko WG 2 o nutnosti tlače nie je úplne v po-
riadku, mala by EK iniciovať zmenu smernice,

– v rámci rokovania týkajúceho sa možnosti indiká-
cie výsledkov váženia v imperiálnych jednotkách 
bolo dohodnuté, že predseda WG 2 spracuje a rozo-
šle dotazník týkajúci sa tejto témy. Jeho výsledky, 
teda možnosť indikácie v imperiálnych jednotkách 
v rámci jednotlivých členských krajín, budú následne 
zverejnené na webovej stránke WELMEC. Pritom je 
jednoznačné, že ak je indikácia v niektorých štátoch 
dovolená, môže byť realizovaná len za pomoci dopln-
kového indikačného zariadenia, nakoľko prepínanie 
(voľba) medzi jednotkami nie je povolené.

Na konci rokovania sa ešte skontrolovala upravená oblasť 
pôsobnosti pracovnej skupiny WG 2 (ToR), jej pracovný 
program, ako aj rámcové náplne úloh novovzniknutých WP.

Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny WG 2 sa na po-
zvanie SLM, n. o. uskutoční v októbri 2015 na Slovensku. 

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 5

Zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 5 Me tro-
logický dozor sú pre SR veľmi aktuálne v súvislosti s plat-
nou metrologickou legislatívou, ktorou boli transponované 
smernice Európskych spoločenstiev v oblasti metro lógie.

Ostatné zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo v dňoch 
1. – 2. októbra 2014 v Bruseli. Zasadnutia sa zúčastnili pred-
stavitelia členských štátov WELMEC, asociovaných čle-
nov WELMEC a EK. Za Slovenskú republiku sa zúčastnil 
Zbyněk Schreier a Radovan Filo, Slovenský metrologický 
inšpektorát.

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 5 otvorila jej predsedníč-
ka Ann Nilsson Frödeen (Švédsko), ktorá privítala všetkých 
účastníkov zasadnutia. Za hostiteľskú krajinu privítal účast-
níkov Daniel Hanekuyk, predstaviteľ EK.

Druhá predsedníčka WG 5 Pia Larsen (Dánsko) predniesla 
návrh programu zasadnutia, ktorý bol následne jednomyseľ-
ne schválený. Ďalej Pia Larsen informovala o záveroch zo 
zasadnutia pracovnej skupiny WG 5 v Birminghame v roku 
2013 a plénum zasadnutia uvedené závery prijalo.

Nasledovala voľba predsedu pracovnej skupiny na ďalšie 
funkčné obdobie, v ktorej boli opäť vo funkciách potvrde-
né obidve predsedníčky Ann Nilsson Frödeen a Pia Larsen. 
Funkčné obdobie im potrvá do mája 2017.

Ian Turner (CECIP) prezentoval problematiku meradiel 
uvedených na trh v súlade s legislatívou Nového prístupu 
a problematiku výkonu dohľadu nad trhom s týmito me-
radlami so zameraním na softvér použitý v týchto meradlách. 
V rámci prezentácie prebehla diskusia o rôznych aspektoch 
používaného softvéru a bola postavená otázka, aké funkcie 
a parametre softvéru meradla je nevyhnutné dokumentovať 
z hľadiska ochrany spotrebiteľa, samotného procesu váženia 
a dodržiavania platnej spoločnej legislatívy, nakoľko v pra-
xi dochádza k veľkému rozmachu využívania najnovších 
technológií, napr. cloudy (vzdialené úložiska údajov), kde sú 
ukladané údaje z procesu váženia, ako aj povinné informácie 

na identifikáciu meradla; softvér, ako taký, už nie je súčas-
ťou len samotného meradla, ale celého systému. Vývoj nasa-
dzovania najnovších technológii sa nedá zastaviť a bol by to 
tiež krok späť. Vývoj softvéru sa stal súčasťou samotnej pro-
dukcie meradiel, nakoľko výrobca musí neustále reagovať 
na požiadavky používateľov meradiel a z hľadiska migrácie 
údajov cez komunikačné kanály aj na požiadavky ochrany 
údajov pred ich zneužitím (ochrana proti hackerom). Možno 
si len ťažko predstaviť, že by meradlo vybavené softvérom 
malo v rámci svojej životnosti rovnakú verziu softvéru. 
Z vyššie uvedených hľadísk je potrebné vidieť rozdiel medzi 
praktickými a teoretickými (legislatívnymi) otázkami v tejto 
oblasti a nájsť prijateľné riešenia, ktoré budú akceptovateľné 
pre všetky zúčastnené strany.

Ian Turner konštatoval, že príručka WELMEC 7.2 „Softvér 
(MID)“ je veľmi dobrý dokument, ale CECIP vidí potrebu 
vydať nový, aktuálny dokument k problematike softvéru 
v zmysle príručky WELMEC 7.2. CECIP už oslovil pracovnú 
skupinu WG 7, aby analyzovala súčasnú príručku WELMEC 
7.2 vzhľadom na ustanovenia Nového legislatívneho rámca. 
Ian Turner vyzval WG 5, aby sa tiež zúčastnila prác v tejto 
pracovnej skupine. Predsedníctvo pracovnej skupiny WG 5 
uviedlo, že sa bude podieľať na prácach v pracovnej skupine 
WG 7 pri tvorbe príručky WELMEC 7.2 ohľadom aplikácie 
ustanovení Nového legislatívneho rámca.

Pia Larsen a Ann Nilsson Frödeen predniesli informáciu 
o záveroch a uzneseniach zo zasadnutia Výboru WELMEC 
uskutočneného v dňoch 14. – 16. mája 2014 v Sarajeve 
a taktiež informovali o rokovaniach a zasadnutiach pri EK. 
Došlo k vyjasneniu účelu spoločného horizontálneho do-
kumentu prerokovaného na zasadnutí predsedníctva ADCO 
v marci 2014. Všetky otázky riešené v pracovných skupi-
nách ADCO v rámci Generálneho riaditeľstva pre podnika-
nie a priemysel EK sú obdobné, preto by bolo veľmi vhod-
né popísať všetky spoločné problémy z oblasti dohľadu nad 
trhom, bez ohľadu na smernice, v spoločnom dokumente. 
Pracovná skupina WG 5 prispeje svojimi skúsenosťami 
z tvorby príručky WELMEC 5.2. Ďalej bolo konštatované, 
že WG 5 musí byť zastúpená v horizontálnej expertnej sku-
pine pre ADCO, ktorá má vypracovať dokument s usmer-
neniami pre riešenie nezhôd v rámci dohľadu.

V rámci diskusie k dokumentu o stratégii WELMEC a do-
padoch na pracovnú skupinu WG 5 bolo uvedené, že pra-
covná skupina bude predložený dokument pripomienkovať 
a pripomienky zašle predsedníčke WELMEC Anneke van 
Spronssen. Zúčastnení navrhli, aby bol zabezpečený oboj-
smerný tok informácií pri príprave spoločných dokumentov 
a jednotlivé okruhy otázok, ktoré sa v dokumente riešia, 
boli jasne vymedzené. Je nevyhnutné, aby spoločné doku-
menty boli prerokované spoločne v pracovných skupinách 
WELMEC, ktoré sú k danému dokumentu príslušné ale-
bo zainteresované, kde je možné vyjasniť si rôzne dopady 
v rôznych oblastiach pôsobenia WELMEC.

Hermine van Rij (Holandsko) informovala o výsledku čin-
nosti pracovnej podskupiny WG 5 zaoberajúcej sa falošnými 
(fake) certifikátmi. V rámci svojho vystúpenia uviedla príklad 
z praktického výkonu dohľadu nad trhom, kedy boli zistené 
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meradlá uvedené na trh s falošným certifikátom a s faloš-
ným vyhlásením o zhode vydaným v Číne. Cock Oosterman 
(NMi a NoBoMet) uviedol niektoré príklady falošných certi-
fikátov, ktoré mali byť vydané NMi pre výrobky regulované 
smernicami EÚ, ktoré však NMI nikdy nevydalo. Falošné 
certifikáty boli nerozoznateľné od pravých certifikátov a boli 
zistené len tak, že sa tieto certifikáty nenachádzali v data-
báze NMi. Oblasť vydávania certifikátov je veľmi dôležitá 
z hľadiska ochrany trhu a samotných spotrebiteľov, preto je 
potrebné, aby členské štáty uľahčili prístup k vydaným cer-
tifikátom, aby kontrolné orgány mali k nim jednoduchší prí-
stup a tak mohli vykonávať kontrolu porovnávaním, či daný 
certifikát bol predmetným subjektom skutočne vydaný a či 
nejde o falzifikát.

Eberhard Petit vo svojej prezentácii poukázal na problema-
tiku identifikácie verzie softvéru v meradlách, čo je neopo-
menuteľná časť kontroly pri dohľade nad trhom, nakoľko 
meradlo sa pred uvedením na trh posudzuje s konkrétnou 
verziou softvéru a zmenou verzie softvéru môže dôjsť aj 
k zmene parametrov a charakteristík meradla. Bola spome-
nutá možnosť identifikácie verzie softvéru pomocou stro-
jového kódu softvéru meradla, čo však bolo zúčastnenými 
považované za veľmi zložitú kontrolu a výsledný strojový 
kód môže byť rôzny aj na základe použitia inej verzie kom-
pilátora zdrojového kódu. Z diskusie vzišli otázky, čo vlast-
ne potrebuje orgán dohľadu na identifikáciu verzie softvéru 
v meradlách, resp. či a ako kontrolovať softvér. Uvedené 
otázky budú zaslané na vyjadrenie pracovnej skupine WG 7 
Softvér.

V ďalšom bode programu sa diskutovalo o správnej interpre-
tácii termínu „uvedenie do používania“. V tejto diskusii bolo 
zdôraznené, ako je dôležité používať vecne presnú a jednotnú 
terminológiu v rámci smerníc a ostatných dokumentov z da-
nej oblasti. Interpretácia termínu „uvedenie do používania“ 
je uvedená v smerniciach NAWI a MID. Daniel Hanekuyk 
odporučil orgánom dohľadu, že termín „uvedenie do použí-
vania“ je možné interpretovať ako obdobie od uvedenia me-
radla na trh do prvého následného overenia meradla.

Grégory Lefrancois (Francúzsko) referoval o skúsenos-
tiach z dohľadu nad trhom vo Francúzku zameraného na 
POS + NAWI. V rámci dohľadu bolo zistených veľa nedo-
statkov, kedy nebola predložená požadovaná dokumentácia 
k meradlám a boli zistené nedostatky vo vyhláseniach o zho-
de pre POS + NAWI. Hermine van Rij prezentovala príklad 
zistení z dohľadu, kedy boli na trh uvedené váhy vyrobené 
na Taiwane, pričom bolo zistené, že k predmetným váham 
boli vydané rôzne verzie vyhlásení o zhode. 

Z ďalších bodov programu:

– prezentácia (Cliff Hacking) o poskytovaných služ-
bách a ich rozvoji konzorcia EMeTAS (European 
Metrology Type Approvals Service), 

– vyjasnenie vzťahov a zodpovedností orgánov met-
rologického dozoru členských štátov pracovnej sku-
piny WG 5 a vnútroštátnych orgánov dohľadu nad 
trhom asociovaných v ADCO, 

– klasifikácia rizík a risk manažmentu v systéme 
IC-SMS, 

– nový spoločný projekt pracovnej skupiny WG 5 
k vytvoreniu novej príručky o risk manažmente 
a jeho aplikácii v systéme ICSMS, 

– pripomienkovanie a schválenie aktualizovanej prí-
ručky WELMEC 5.2 „Príručka o dohľade nad trhom 
(NAWI a MID)“, 

– výmena skúseností z dohľadu nad trhom v rokoch 
2013 a 2014 a o plánoch dohľadu na rok 2015, 

– informácia o novej výzve č. 124/G/ENT/IMA/14/1129 
Implementácia Nového legislatívneho rámca – Spo-
ločné opatrenia na presadzovanie predpisov v rámci 
viacročného akčného plánu pre dohľad nad trhom 
s výrobkami v EÚ, 

– informácia o možnosti využívania administratívnej 
podpory sekretariátu ADCO pri organizovaní zasad-
nutí pracovnej skupiny,

– prijatie pracovného programu WG 5 na budúce ob-
dobie. 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG 5 sa 
bude konať na jar roku 2015. 

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 6

Zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 6 Spo tre-
biteľsky balené výrobky sú pre Slovenskú republiku veľmi 
aktuálne v súvislosti s platnou metrologickou legislatívou, 
a to najmä vyhláškou č. 207/2000 Z. z. zo 16. júna 2000, kto-
rou boli transponované smernice Európskych spoločenstiev 
v oblasti balenia a dovozu spotrebiteľsky balených výrobkov 
a vyhláškou č. 419/2013 Z. z. z 26. novembra 2013, ktorá 
vychádza z rovnakých princípov. 

Ostatné zasadnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 
v dňoch 5. – 6. júna 2014 v Belehrade. Zasadnutia sa zú-
častnili predstavitelia členských štátov WELMEC, asocio-
vaných členov WELMEC a EK. Za Slovensko sa zúčastnil 
Zbyněk Schreier.

Účastníkov zasadnutia na úvod privítala Dr. Vida Živkovic, 
riaditeľka Directorate of Measures and Precious Metals 
(DMDM). Lucija Dujovic, námestníčka riaditeľky DMDM, 
predstavila ich organizáciu a ich priority v oblasti legálnej 
metrológie a v problematike spotrebiteľsky balených vý-
robkov (SBV). Branka Radanov, členka pracovnej skupiny 
WELMEC WG 6, oboznámila zasadnutie s podrobnosťami 
pri implementácii smerníc o spotrebiteľsky balených výrob-
koch v Srbsku.

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG 6 ďalej viedol 
jej predseda Howard Burnett (Veľká Británia).

Za neúčasť na zasadnutí sa ospravedlnili zástupcovia Turecka 
a zástupca riaditeľa BIML (Medzinárodný úrad pre legálnu 
metrológiu) Willem Kool. Program zasadnutia bol uprave-
ný podľa potrieb rokovacej agendy a potrieb zúčastnených 
členov.
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Howard Burnett vo svojom vystúpení informoval o výsled-
koch rokovania 30. zasadnutia Výboru WELMEC, ktoré sa 
konalo v máji 2014. Zasadnutie Výboru WELMEC požiada-
lo o zdôvodnenie potreby revízie dokumentov WELMEC 6.3 
„Návod na harmonizovanú implementáciu smernice Rady 
76/211/EHS v platnom znení“ a WELMEC 6.7 „Návod na 
kontroly spotrebiteľských balení na trhu vykonávané prí-
slušnými orgánmi“, a rozhodlo, že pracovná skupina by ne-
mala vykonávať žiadne ďalšie práce na dokumentoch, až do 
schválenia revízií pri ďalšom zasadnutí Výboru.

Členovia pracovnej skupiny sa vyjadrili za zachovanie a ak-
tualizáciu dokumentu WELMEC 6.3. Aktualizácia je potreb-
ná, pretože ide o najdôležitejší dokument, ktorý pracovná 
skupina pri svojej činnosti používa a jeho súčasná verzia je 
zastaraná. Hlavné rozdiely sú medzi aktuálnym znením do-
kumentu a znením najnovších dokumentov OIML/CODEX.

Ďalej pracovná skupina rokovala o nutnosti aktualizácie 
dokumentu WELMEC 6.7 „Návod na kontroly spotrebiteľ-
sky balení na trhu vykonávané príslušnými orgánmi“. Zita 
Banhidi-Bergendorf (Rakúsko) prezentovala výsledky ana-
lýzy aktuálneho dokumentu WELMEC 6.7, poukázala na 
ťažkú použiteľnosť dokumentu a zdôraznila potrebu jeho 
aktualizácie.

V nasledujúcej časti zasadnutia prítomní rokovali o konflikte 
medzi interpretáciou smernice Rady 76/211/EHS v platnom 
znení a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotre-
biteľom - „hmotnosť výrobku po odkvapkaní“. Členovia sa 
dohodli, že Howard Burnett zaktualizuje návrh dokumen-
tu o vzťahu medzi nariadením o poskytovaní informácií 
o potravinách spotrebiteľom (FIC 1169/2011) a smernicou 
o označenom spotrebiteľskom balení a zapracuje pripomien-
ky pracovnej skupiny a zašle nový návrh dokumentu členom 
pracovnej skupiny na vyjadrenie a po odsúhlasení tento do-
kument zašle Výboru WELMEC s odporúčaním na zmeny 
v súvislosti s týmto problémom.

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 6 súhlasilo s tým, že nové 
nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách spotrebi-
teľom môže byť interpretované iba jediným spôsobom, a to, 
že značka „e“ sa vzťahuje na potraviny spolu s kvapalným 
médiom v prípade potravín v kvapalnom náleve a ďalej na 
potraviny bez glazúry v prípade ľadom glazovaných potra-
vín.

V ďalšom bode programu vystúpil predstaviteľ Európskej 
komisie Daniel Hanekuyk a informoval, že v súčasnej dobe 
Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel EK pri-
pravuje posudzovania smerníc 76/211/EHS, 2007/45/ES 
a 75/107/EHS externou organizáciou. Posudzovanie začne 
v júli roku 2014 a bude trvať deväť mesiacov. Správa z po-
súdenia by mala byť podľa harmonogramu predložená do 17. 
júna 2015. Cieľom posúdenia je zistenie, či daná legislatíva 
je vhodná na daný účel. Všeobecná filozofia je normalizo-
vať tie veci, ktoré nie sú povinné, namiesto ich legislatív-
nej regulácie. Jednotlivé národné inštitúcie budú oslovené 
externou organizáciou za účelom zistenia skutočného sta-
vu využívania legislatívy v danom členskom štáte a taktiež 

budú oslovené jednotlivé podnikateľské subjekty členských 
štátov, ktoré využívajú spomínanú legislatívu. Externá orga-
nizácia získané výsledky postúpi Generálnemu riaditeľstvu 
pre podnikanie a priemysel EK a to vypracuje hodnotiacu 
správu, ktorú predloží Európskej komisii, Európskemu par-
lamentu a Rade. Pracovná skupina súhlasila, aby Danielovi 
Hanekuykovi boli poskytnuté zoznamy s menami zaintere-
sovaných strán: korešpondujúcich členov WG 6, baliarní, 
dovozcov, členov WG 6 a malých a stredných podnikateľov 
využívajúcich uvedenú legislatívu. Spotrebiteľské organizá-
cie budú kontaktované cez Generálne riaditeľstvo SANCO.

V rámci spolupráce pracovnej skupiny s OIML bolo kon-
štatované, že posledná verzia dokumentu OIML R 79 bola 
schválená členmi TC 6 a dokument bol zaslaný zasadnutiu 
CIML na zverejnenie. Tento dokument je veľmi dôleži-
tý, nakoľko obsahuje definície, ktoré sa čiastočne líšia od 
definícii v dokumente WELMEC 6.1. „Definície pojmov“. 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné urobiť revíziu 
dokumentu WELMEC 6.1; vedúcim projektu bol ustano-
vený Jeroen Rommerts (Holandsko), ktorý pripraví novú 
verziu dokumentu, ktorá bude obsahovať definície v súlade 
s OIML R 79.

Z ďalších bodov programu:

– splnenie požiadaviek na dovážané SBV - pracovná 
skupina prerokovala posledný návrh dokumentu a za-
pracovala niekoľko pripomienok. Členovia pracovnej 
skupiny sa rozhodli zriadiť podskupinu na prípravu 
ďalšieho návrhu znenia dokumentu s prihliadnutím 
na pripomienky vznesené na rokovaní pracovnej sku-
piny. Podskupina bude pracovať v zložení Howard 
Burnett a Jeroen Rommerts a svoj postup bude kon-
zultovať s Danielom Hanekuykom,

– informácie o deklarácii objemu - pracovná skupina 
pridala niekoľko pripomienok do posledného návrhu 
dokumentu o meracích jednotkách používaných pri 
balení rôznych druhov výrobkov, 

– webová stránka WG 6 – aktuálna Google webo-
vá stránka bola vyradená z prevádzky a nahradená 
stránkou so všeobecnými informáciami pre potreby 
verejnosti. Táto stránka bude obsahovať odkazy na 
právne predpisy, príručky, odporúčania a dokumenty 
na aktuálnej internetovej stránke Generálneho riadi-
teľstva pre podnikanie a priemysel EK. Súbor s kon-
taktnými informáciami, ktoré nahradia zoznamy kon-
taktných orgánov zúčastnených na problematike SBV 
v niektorých z príručiek a dokumentov WG 6, bude 
tiež k dispozícii na vyššie uvedenej webovej stránke,

– príručka WELMEC 6.8 „Príručka pre overenie hmot-
nosti po odkvapkaní“ – v súčasnosti príručka obsa-
huje najvhodnejšie postupy, aké sú k dispozícii. Kaž-
dý skúšobný postup, ktorý vedie k rovnakým alebo 
lepším výsledkom, ako je uvedené v tejto príručke, 
je taktiež možné v praxi používať. Metóda rozmrazo-
vania je v súčasnej dobe najlepšie popísaná v príruč-
ke WELMEC 6.8. Howard Burnett sa zúčastnil testu 
v laboratóriu baliarne, tu mu bolo demonštrované, že 
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súčasná metóda deglazovania uvedená v príručke nie 
je najvhodnejšia. Obchodné združenie Veľkej Británie 
pracuje na dokonalejšej metóde, po dokončení jej ná-
vrhu bude táto metóda postúpená pracovnej skupine 
na pripomienkovanie. Nová metóda vychádza z pred-
pokladu, že pokiaľ množstvo glazúry je dostatočne 
stabilné, môže byť glazúra považované za súčasť 
tary: pri malých výberoch, ak smerodajná odchýlka 
je dostatočne malá, môže sa použiť nedeštruktívna re-
ferenčná skúška, ak nie, musí sa použiť deštruktívna 
referenčná skúška. Členovia pracovnej skupiny, ktorí 
sa danou problematikou zaoberajú, si však myslia, že 
pri súčasných glazovacích postupoch, množstvo gla-
zúry nemôže byť dostatočne stabilné, a preto je nutné 
vždy použiť deštruktívnu referenčnú skúšku. Členo-
via pracovnej skupiny boli požiadaní, aby postúpili 
najnovší návrh Veľkej Británie na pripomienkovanie 
baliarenskému priemyslu členských štátov. Je snaha, 
aby sa aktualizácia urobila na európskej úrovni,

– schválené identifikačné značky výrobcov MCB (fliaš 
ako odmerných nádob) – značky výrobcov možno 
nájsť na adrese: http://emhartglass.com/node/9233,

– odpoveď na otázku švédskej advokátskej kancelárie 
– žiadny členský štát nevyžaduje, aby všetky spotre-
biteľské balenia boli označené značkou „e“. Howard 
Burnett zašle túto odpoveď do advokátskej kance-
lárie.

V nadväznosti na uznesenia o znovuzvolení predsedu pra-
covnej skupiny bolo konštatované, že nebol navrhnutý iný 
kandidát na predsedu pracovnej skupiny a preto pracovná 
skupina jednomyseľne rozhodla o znovuzvolení Howarda 
Burnetta za predsedu pracovnej skupiny na ďalšie obdobie. 

Ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG 6 sa 
bude konať v Poľsku v prvom júnovom týždni roku 2015.

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 7

Pracovná skupina WELMEC WG 7 začala pracovať neskor-
šie (v roku 1996), ale to neuberá na jej dôležitosti. WG 7 
vo svojej pôsobnosti rieši softvér všetkých meradiel vyme-
novaných v smernici MID. Medzi hlavné ciele pracovnej 
skupiny patria harmonizácia (zjednocovanie) posudzova-
nia softvéru meradiel v rámci celého európskeho priestoru, 
hlavne pri posudzovaní (certifikácii) typu daného meradla. 
Uvedenú problematiku popisuje príručka WELMEC 7.2.

Ostatné zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. septem-
bra 2014 v Istanbule na Ministerstve vedy, priemyslu a tech-
nickej štandardizácie.

20. zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia členských štátov 
WELMEC, asociovaných členov WELMEC, zástupcovia 
CECIP, CECOD a EK. Za Slovensko sa zúčastnili Emanuel 
Godál (SMÚ) a Jozef Sorokač (SLM, n. o.).

Medzi najdôležitejšie body zasadnutia patrili: voľba nového 
predsedu pracovnej skupiny, informácia o práci na novelizá-
cii príručky WELMEC 7.2 (6. vydanie) a diskusia o navr-
hovaných zmenách pri posudzovaní softvéru. Návrh novely 

príručky WELMEC 7.2 spracovala vyčlenená podskupina. 
Hlavné body návrhu spočívajú v odvodení základných po-
žiadaviek na softvér zo smernice MID, definovanie skupiny 
meradiel, pri ktorých je možné odvodiť rovnaké úrovne kri-
térií ochrany, skúšania a zhody a interpretácia základných 
požiadaviek na softvér pre každú skupinu so špecifickými 
požiadavkami na softvér a ich stanovenie podľa technic-
kých vlastností. K uvedenému návrhu prebiehala diskusia. 
Čiastočne zostávajú otvorené niektoré kapitoly, napríklad 
otázka posudzovania požiadaviek na meracie prístroje 
typu P a U. Ďalej bola diskusia zameraná na kapitoly týka-
júce sa výberu aplikovateľných konfigurácii informačných 
technológii: uchovávanie údajov podliehajúcich metrolo-
gickej kontrole (L), prenos údajov podliehajúcich metro-
logickej kontrole (T), oddelenie softvéru (S) a sťahovanie 
softvéru podliehajúceho metrologickej kontrole (D). 

V rámci ďalších bodov rokovania bola prediskutovaná infor-
mácia o návrhu stratégie WELMEC na obdobie rokov 2014 
až 2020 a o ďalšej činnosti WELMEC. V diskusii sa tiež ho-
vorilo o plánovanom zjednotení postupov pre posudzovanie 
softvéru NAWI WELMEC 2.3 a WELMEC 7.2. Uvedené 
pomôcky by sa mali spojiť do jednej a tá by mala platiť aj 
pre NAWI.

V ďalšom bode zástupcovia z niektorých krajín prezentova-
li skúsenosti s aplikáciou príručky WELMEC 7.2 v praxi. 
Zástupca Nemecka vo svojej prezentácii poukázal na proble-
matiku používania tzv. kontrolného súčtu ako prostriedku na 
zabezpečenie integrity softvéru v meradlách. Problémom je 
nedostatočné zabezpečenie, pretože pomerne jednoduchým 
spôsobom je možné uvádzať nepravdivé údaje. Všetko závi-
sí od šikovnosti a schopnosti programátora. Z tohto dôvodu 
je potrebné zaviesť účinnejšie spôsoby na zabezpečenie in-
tegrity softvéru.

Na konci rokovania bol schválený pracovný program. 
Nasledujúce zasadnutie pracovnej skupiny WG 7 sa má 
uskutočniť v septembri 2015.

Zasadnutia pracovnej skupiny WG 8

Pracovná skupina WELMEC WG 8 má vo svojej oblasti 
pôsobnosti všeobecnú aplikáciu smernice MID s výnimkou 
dohľadu nad trhom. Hlavným cieľom pracovnej skupiny 
je napomáhať všetkým aspektom implementácie smernice 
MID z pohľadu notifikujúcich autorít, notifikovaných osôb 
a výrobcov meradiel. 

V roku 2014 sa konali dve zasadnutia pracovnej skupiny 
WELMEC WG 8. Prvé, 19. zasadnutie pracovnej skupiny 
WELMEC WG 8, sa konalo na základe pozvania a orga-
nizačného zabezpečenia METAS, Švajčiarsko v dňoch 22. 
– 23. januára 2014 v Berne. Zasadnutia sa zúčastnili pred-
stavitelia členských štátov WELMEC, asociovaných čle-
nov WELMEC, EK, OIML, notifikovaných osôb a CECOD 
a AQUA. Za Slovensko sa zúčastnil Štefan Král.

Zasadnutie pracovnej skupiny otvorila jej predsedníčka 
Corinne Lagauterie (Francúzsko), ktorá po úvodnom priví-
taní zo strany zástupcov organizátora zasadnutia predniesla 
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návrh programu zasadnutia. Odsúhlasený program obsaho-
val 18 bodov.  

Najdôležitejšími bodmi bola téma týkajúca sa kombinova-
ného použitia ES certifikátu typu a ES certifikátu návrhu 
jedným výrobcom a téma možnosti používania odkazov 
v evaluačných certifikátoch (EC – evaluation certificates), 
certifikátoch pre jednotlivé súčasti meradla (PC – Parts 
Certificates) a skúšobných certifikátoch (TC – test certifica-
tes) na ďalšie (iné) EC/PC/TC. 

K prvej problematike prezentoval svoj návrh Peter Eekhout 
(Holandsko). Pracovná skupina nakoniec prijala záver, že na 
základe znenia článku 9 smernice MID výrobca môže súčas-
ne použiť viacero postupov posudzovania zhody, avšak úlohy 
výrobcu a notifikovanej osoby musia byť v súlade s prísluš-
ným použitým postupom posudzovania zhody. Notifikovaná 
osoba v rámci modulu B musí aplikovať vlastné postupy pri 
certifikácii typu a nemôže použiť výsledky výrobcu získané 
z postupov pri preskúmaní návrhu v rámci modulu H1.

K druhej problematike pracovná skupina prijala záver, že 
v samotnom EC alebo PC certifikáte nie je možné sa odvolá-
vať na ďalšie (iné) EC alebo PC certifikáty.

Z ďalších bodov programu:
– zástupca podskupiny na taxametre Cock Oosterman 

prezentoval krátku správu o činnosti podskupiny. 
Novým predsedom podskupiny na taxametre sa stal 
Cock Oosterman a sekretárom sa stala Helga Grohne 
(Nemecko).  

– dlhá diskusia bola k modifikácii meradiel v používa-
ní. Česká republika nedávno zaslala k tomuto bodu 
materiál popisujúci situáciu v ich krajine. Počas za-
sadnutia Sascha Mäuselein (Nemecko) prezentovala 
účastníkom informácie o pripravovanom národnom 
zákone v Nemecku, kde federálne štáty budú roz-
hodovať o tom, ako sa bude postupovať v prípade 
modifikácie meradiel v používaní. Corinne Lagaute-
rie navrhla pripraviť k danej téme diskusný materiál 
s cieľom získať čo najskôr harmonizovaný prístup 
medzi členskými štátmi,

– Willem Kool (OIML) prezentoval prácu OIML v roku 
2013. Za hlavné výsledky považuje prijatie odporú-
čania OIML R 46 a revíziu odporúčania OIML R 49. 
Bolo navrhnuté, aby OIML kontaktoval predsedu 
pracovnej skupiny WG 11 za účelom prípravy krížo-
vé tabuliek pre tieto odporúčania. 

Následné, 20. zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC 
WG 8 sa na základe pozvania a organizačného zabezpeče-
nia LNE, Francúzsko uskutočnilo v dňoch 9. – 10. decembra 
2014 v Paríži. 

Deň predtým sa uskutočnilo zasadnutie podskupiny pracov-
nej skupiny WELMEC WG 8 vytvorenej za účelom modi-
fikácie príručiek WG 8. Zasadnutie pracovnej podskupiny 
WELMEC WG 8 viedla Corinne Lagauterie, ktorá na úvod 
privítala prítomných členov podskupiny a informovala ich 
o aktuálnom pracovnom programe zasadnutia a pripomenula 
hlavné ciele práce podskupiny. Za Slovensko sa zasadnutia 

zúčastnili Zbyněk Schreier, Jozef Tomko a Štefan Král. Jozef 
Tomko a Štefan Král zároveň reprezentovali pracovnú skupi-
nu WG 2 na základe mandátu od jej predsedu Paula Dixona.

Nasledovala prezentácia Agnety Ebbesson (Švédsko), kto-
rá je v rámci predmetnej agendy spoločným zástupcom EA 
(European co-operation for Accreditation) a WELMEC. 
Agneta Ebbesson informovala prítomných o ostanom vývo-
ji prác na dokumente EA-2/17 M:2014 „EA Document on 
Accreditation for Notification Purposes“. Tento dokument 
bol po spracovaní predložený EK, ktorá ho však zatiaľ ne-
uznala za záväzný dokument (len informatívny), nakoľko 
nie je úplne kompatibilný so všeobecným dokumentom 
„Blue Book 2014“ (Blue Guide on the implementation of 
EU product rules) spracovaným EK, a ktorý schválili všetky 
členské štáty EU. Uvedená situácia ohľadom dokumentu EA 
je nepríjemná a napriek pokračujúcim rokovaniam nie je re-
álne jej vyriešenie v potrebnom termíne.

Ďalším bodom programu podskupiny bola diskusia o prí-
ručkách WELMEC, ktoré sa majú modifikovať. Program 
modifikácie obsahuje 13 príručiek WELMEC, k nim pri-
radený komentár a návrh časovej priority úprav jednotli-
vých príručiek. Podskupina prerokovala jednotlivé položky 
programu a dohodla sa na jeho úprave – vypustia sa prí-
ručky WELMEC 8.10 (nie je potrebná úprava) a príručka 
WELMEC 4.1 (samostatná príručka pre posudzovanie no-
tifikovaných osôb posudzujúcich zhodu váh s neautomatic-
kou činnosťou nebude potrebná). V otázke priorít (časový 
harmonogram) sa podskupina dohodla, že v prvom rade sa 
treba venovať príručkám WELMEC 8.0, 8.5 a 8.7. Ďalej 
sa podskupina venovala už čiastočne pripravenému návr-
hu revízie príručky WELMEC 8.0. Podstatou diskusie bola 
kontrola a úprava prílohy č. 1 návrhu revízie, ktorá uvádza 
prehľad dokumentov (noriem) vhodných pre jednotlivé 
postupy (moduly) posudzovania zhody. V tejto časti disku-
sie bol nakoniec prijatý návrh SR, podľa ktorého, nakoľ-
ko EN ISO/IEC 17065 obsahuje odvolávky na EN ISO/
IEC 17020 a EN ISO/IEC 17021, je možné tabuľku výrazne 
zjednodušiť a sprehľadniť. Na základe uvedeného návrhu 
bude príloha č. 1 definitívne upravená. 

20. zasadnutie pracovnej skupiny WG 8 v dňoch 9. – 10. de-
cembra 2014 viedla predsedníčka pracovnej skupiny WG 8 
Corinne Lagauterie. Okrem zástupcov členských štátov sa 
zasadnutia zúčastnila aj predsedníčka WELMEC Anneke 
van Spronsen, predstavitelia CECIP, CECOD a AQUA, zá-
stupca EK Daniel Hanekuyk, predsedníčka pracovnej skupi-
ny WELMEC WG 5 Metrologický dozor Pia Larsen, pred-
staviteľ OIML Willem Kool a za EA Agneta Ebbesson. 

Po úvodnom stručnom predstavení sa s tromi doplneniami 
do bodu „Rôzne“ schválil program zasadnutia, ktorý obsa-
hoval 18 bodov. Následne bol s jednou zmenou prijatý zápis 
z ostatného, 19. zasadnutia pracovnej skupiny WG 8. O za-
sadnutí Výboru WELMEC, jeho rozhodnutiach a o vzniku 
novej pracovnej skupiny WG 12 Taxametre informovala 
predsedníčka pracovnej skupiny. Tiež uviedla, že následne 
po zasadnutí pracovnej podskupiny na modifikáciu príručiek 
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WG 8 a po dohode s predsedníčkou WELMEC sa pracovná 
skupina WG 8 bude venovať horizontálnym otázkam mo-
dulov nielen pre smernicu MID, ale aj pre smernicu NAWI. 
Dôvodom je skutočnosť, že v rámci nových smerníc MID 
a NAWI sú požiadavky obidvoch smerníc pre moduly na 
99 % zhodné (drobné odlišnosti sú len v moduloch F a H1), 
a preto je možné pri úpravách príručiek pre MID zahrnúť do 
príručiek WELMEC WG 8 (pôvodne spracovaných len pre 
smernicu MID) aj smernicu NAWI.

Z ďalších bodov programu:
– predstaviteľ EK Daniel Hanekuyk vo svojom vystú-

pení informoval o dianí v EK:
– Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemy-

sel EK prešlo určitými personálnymi zmenami, 
– bola publikovaná zmena prílohy MI-001 smer-

nice MID (pomer prietokov Q3/Q1), 
– pripravuje sa revízia smerníc týkajúcich sa spo-

trebiteľsky balených výrobkov.
 Zámer EK zaradiť do smernice MID merače chladu 

formou rozšírenia funkcionalít meračov tepla sa čle-
nom WG 8 nepozdával a vyjadrili názor, že merače 
chladu by mali byť do MID zaradené formou samo-
statnej prílohy smernice. 

– bod programu venovaný otázke modifikácie meradiel 
v používaní síce rozprúdil zaujímavú diskusiu, avšak 
bez konkrétnych záverov. Táto otázka, najmä z dôvo-
du rôzneho prístupu v rámci jednotlivých členských 
štátov, ostáva zatiaľ nevyriešená. Predsedníčka WG 8 
navrhla, aby v termíne do 15. januára 2015 jednotliví 
zástupcovia zaslali komentáre a doplňujúce poznám-
ky k doteraz spracovanému návrhu.

– v rámci bodu venovanému analýze rizík vysvitlo 
(najmä zo strany výrobcov), že sa tejto otázke zatiaľ 
venovala malá pozornosť. Bolo navrhnuté, aby sa 
analýza rizík obmedzila na riziká vyplývajúce zo sa-
motného merania a na riziká vyplývajúce z možného 
podvodného konania (fraudulent use).

– druhý deň zasadnutia sa začal voľbou nového predse-
du WG 8. Stala sa ním jednomyseľnou voľbou dote-
rajšia predsedníčka pracovnej skupiny WG 8 Corinne 
Lagauterie. Sekretárom WG 8 ostáva Thomas Lom-. Sekretárom WG 8 ostáva Thomas Lom-
matzsch (Francúzko). Predsedníčka navrhla, aby sa 
v blízkej budúcnosti vytvorila funkcia spolupredsedu 
pracovnej skupiny a požiadala jednotlivých zástup-
cov členských štátov, aby navrhli vhodných kandidá-
tov.

– zástupca OIML Willem Kool prezentoval posledný 
vývoj v BIPM/OIML. Informoval aj o revízii odpo-
rúčania OIML R 50 pre pásové váhy, čo bude mať 
dopad na činnosť pracovnej skupiny WG 2 (tvorba 
novej krížovej tabuľky MID/OIML). 

Na základe dvoch prezentácií týkajúcich sa výčapných ná-
dob sa konštatovalo, že ustanovenia smernice MID pre tieto 
meradlá, najmä čo sa týka požiadaviek na materiál výrobku 
a na značenie objemu, sú pomerne všeobecné a nejednoznač-

né a vyvstáva potreba ich podrobnejšieho a jednoznačného 
výkladu umožňujúceho harmonizovaný prístup notifikova-
ných osôb.

Zasadnutie pracovnej skupiny WG 10

Pracovná skupina WELMEC WG 10 má vo svojej oblasti 
pôsobnosti meracie zostavy určené na kontinuálne a dyna-
mické meranie množstva kvapalín okrem vody podľa smer-
nice MID. Hlavným cieľom pracovnej skupiny je poskyto-
vať príručky WELMEC týkajúce sa implementácie smernice 
MID a odporúčaní OIML pre meracie zostavy určené na 
kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem 
vody.

26. zasadnutie pracovnej skupiny sa na základe pozvania 
a organizačného zabezpečenia Ministerstvom ekonomiky 
Talianska uskutočnilo v dňoch 17. – 18. júna 2014 v Ríme. 
Zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia členských štátov 
WELMEC, asociovaných členov WELMEC a CECOD. 
Za Slovensko sa zúčastnil Štefan Král.

Zasadnutie pracovnej skupiny otvoril jej predseda Wim 
Volmer (Holandsko), ktorý po úvodnom privítaní zo strany 
zástupcov organizátora zasadnutia predniesol návrh progra-
mu zasadnutia. Odsúhlasený program obsahoval 23 bodov. 

Najdôležitejšími bodmi zasadnutia boli body týkajúce sa 
aplikácie modulárneho prístupu pre jednotlivé zariadenia 
meracích zostáv:

Wim Volmer počas zasadnutia prezentoval diskusný doku-
ment k aplikácii modulárneho prístupu pre jednotlivé zaria-
denia meracích zostáv. V súčasnosti prebieha diskusia o de-
finíciách niektorých častí zostavy (rozdiel medzi meradlom 
a meracím zariadením). Philippe Cloutier (CECOD) ďalej 
pripomenul, že komunikačné rozhrania a rozhrania pre pri-
pojenie periférnych zariadení musia byť spomenuté v eva-
luačnom certifikáte. Pre všetky súčasti meracej zostavy je 
potrebné popísať, ktoré skúšky sa majú vykonať a akým spô-
sobom. Bolo poznamenané, že technická dokumentácia musí 
byť prístupná (evaluačný certifikát, certifikát súčasti PC). 

Pracovná skupina sa dohodla, že Stephen Bruce (Veľká 
Británia) a Philippe Cloutier budú spolupracovať pri vy-
pracovaní návrhu príručky pre schvaľovanie meracích sní-
mačov a ostatných častí, ktoré zatiaľ neboli definované pre 
modulárny prístup. Taktiež sa preverí u pracovnej skupiny 
WG 8, či je možné sa odkázať v evaluačnom certifikáte na 
iný evaluačný certifikát. Philippe Cloutier začne pracovať na 
vypracovaní skúšok, ktoré sa majú vykonať na jednotlivých 
častiach meracích zostáv, na ktoré sa bude príručka odvo-
lávať. 

Návrh programu pracovnej skupiny bol počas zasadnutia 
doplnený o dôležité úlohy vyplývajúce z priebehu zasadnu-
tia. Po jeho skompletizovaní bude zaslaný členom pracov-
nej skupiny na e-mailové hlasovanie. 

Z ďalších bodov programu:
– Philippe Cloutier zbežne prezentoval návrh doku-

mentu „Uplatňovanie smernice 2009/137/ES v sú-
vislosti s meradlami na čerpacích staniciach v súlade 
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s prílohou MI-005“. Poul Claudi Johansen (Dánsko) 
v diskusii uviedol, že dokument by sa nemal vzťaho-
vať iba na modul D a upozornil na potrebu upravenia 
formálnej stránky dokumentu pre jeho zosúladenie 
s požiadavkami na úpravu a štruktúru dokumentov 
WELMEC. Taktiež požiadal o zaslanie všetkých pri-
pomienok pred e-mailovým hlasovaním.

– Stephen Bruce informoval o aktuálnom stave spra-
covania príručky pre hodnotenie výlučne digitálnych 
súčasti prepočítavacieho zariadenia (Guide for evalu-
ating Purely Digital Parts). Philippe Cloutier posky-
tol dodatočné informácie o tom, na ktoré súčasti by 
daná príručka mohla odkazovať (napríklad častí po-
dobných PC). Stephen Bruce zdôraznil potrebu jas-
ných definícií a ich súladu s OIML. Všetci účastníci 
zasadnutia vyjadrili súhlas so základnou koncepciou 
príručky.

– Peter Eekhout (Holandsko) prezentoval aktivity pra-
covnej skupiny WG 7. Účastníci boli vyzvaní, aby 
tieto informácie vzali do úvahy pri svojej ďalšej čin-
nosti a prípadné pripomienky adresovali na pracovnú 
skupinu WG 7. Ďalej uviedol, že pracovná skupina 
WG 7 bude pracovať najmä v oblastiach týkajúcich 
sa identifikácie softvéru, modulárneho prístupu a de-
finovania požiadaviek pre triedu rizika D v prípade 
pripojenia meradiel k otvoreným prenosovým sie-
ťam.

– Poul Claudi Johansen prezentoval účastníkom in-
formácie o aktuálnom stave modifikácie dokumentu 
WELMEC 10.5 „Značenie na výdajných stojanoch“ 
(Guide for Common Application of Marking of Fuel 
Dispensers). Jedným z veľkých problémov je, že 
žiadna zo zmien navrhovaných podskupinou WG 10 
nie je vhodná pre účely ATEX. Cieľom je skontakto-
vať podskupinu WG 10 s pracovníkmi podieľajúcimi 
sa na problematike ATEX. Zatiaľ sa má naďalej po-
stupovať v zmysle súčasnej príručky až do vydania 
ďalších oznámení. 

– Philippe Cloutier podal informáciu o aktuálnom sta-
ve dotazníka CECOD ohľadne problematiky etanolu 
a aditív. V niektorých krajinách sa pridávanie farbiva 
vykonáva na čerpacích staniciach a podlieha samo-
statnému schvaľovaniu (potvrdeného vydaním prí-

slušného dokumentu). Vo Francúzsku sa toto realizuje 
schválením, pričom samotné farbenie prebieha pred 
vstupom kvapaliny do meradla/prietokomernej časti. 
Schvaľovanie týchto druhov farbiacich meradiel je 
náročné, napríklad z dôvodu dávkovania a nízkeho 
prietoku. Z hľadiska zdaňovania môže byť nevyhnut-
né merať pomer zložiek v zmesi, to však pre správne 
meranie vyžaduje merať jednotlivé zložky zmesi sa-
mostatne, ako aj výsledný produkt. Výsledný produkt 
je základom pre výpočet daní, avšak kvalita a úroveň 
zdanenia sú určené na základe meraní jednotlivých 
zložiek.

– Wim Volmer rozoslal účastníkom dotazník, ktorý by 
mal byť doplnený dodatočnými informáciami od čle-
nov WG 10.

Záver 

Účasť na zasadnutiach a činnosti pracovných skupín 
WELMEC má pre Slovenskú republiku veľký význam naj-
mä v oblasti praktickej aplikácie európskej legislatívy pri 
posudzovaní zhody meradiel a ich uvádzaní na trh a do pou-
žívania, pri príprave a dovoze označených spotrebiteľských 
balení a v neposlednom rade aj pri výkone metrologického 
dozoru. 

Veľmi dôležitá je účasť zástupcov Slovenskej republiky 
na zasadnutiach pracovných skupín najmä v tomto období, 
kedy budú musieť byť do národnej legislatívy transponova-
né smernice Nového legislatívneho rámca. Práve zasadnutia 
pracovných skupín dávajú priestor na diskusiu, akým spôso-
bom sa jednotlivé členské štáty WELMEC chcú vysporiadať 
s týmito novými úlohami.

Ing.	Zbyněk	Schreier,	CSc. 
Ing.	Jozef	Tomko 

odbor	metrológie,	ÚNMS	SR 
zbynek.schreier@normoff.gov.sk 

jozef.tomko@normoff.gov.sk 
Ing.	Štefan	Král,	PhD. 

Ing.	Jozef	Sorokač,	PhD. 
SLM,	n.	o.	Banská	Bystrica 

kral@slm.sk 
sorokac@slm.sk
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1 Úvod

Počnúc rokom 2003 predkladajú autorizované osoby (ďalej 
len „AO“) podľa § 24 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) správy o svojej 
činnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ďalej len „ÚNMS SR“). Na predloženie správy ich vy-
zýva ÚNMS SR, ktorý tiež určí osnovu správy a termín jej 
predloženia. Na predloženie správy o činnosti za rok 2014 
bolo vyzvaných celkove 86 AO podľa zoznamu AO k 30. 11. 
2014. Z uvedeného počtu bolo 13 autorizovaných na výkon 
úradného merania a 73 na výkon overovania určených me-
radiel.

2 Osnova správy o činnosti za rok 2014

Podľa osnovy ÚNMS SR mali správy o činnosti AO obsa-
hovať:

● všeobecné údaje o AO (obchodné meno, sídlo, resp. 
miesto podnikania, právna forma a niektoré ďalšie 
údaje),

● činnosť, ktorá je predmetom autorizácie (druh overo-
vaných meradiel , resp. druh úradného merania),

● personálne údaje (štatutárny zástupca, zodpovedný 
zástupca autorizovanej osoby, počet pracovníkov vy-
konávajúcich autorizovanú činnosť),

● prehľad výkonov za rok 2014, 

● prehľad kontrol za rok 2014 (počet a výsledky kon-
trol vykonaných Slovenským metrologickým inšpek-
torátom (ďalej len „SMI“), počet a výsledky dohľa-
dov vykonaných Slovenskou národnou akreditačnou 
službou (ďalej len „SNAS“), počet a výsledky iných 
kontrol (interné audity, kontroly, atď.)),

● prehľad účasti na porovnávacích meraniach (organi-
zátor porovnávacieho merania, predmet porovnáva-
cieho merania, dátum porovnávacieho merania, vý-
sledok porovnávacieho merania),

● prehľad zmien od 1. 1. 2014 (zmeny v technickom 
vybavení, v dokumentácii systému práce, v pra-
covných postupoch, personálne zmeny, priestorové 
zmeny, zmeny rozsahu autorizácie, zmeny rozsahu 
akreditácie), 3 prílohy k správe o činnosti (aktuálny 
vzor pečiatky/plomby, aktuálny vzor vydávaných do-
kladov – len v prípade zmien po 1. 1. 2014, aktuálny 
cenník metrologických výkonov – informačný údaj),

● správu predkladá (meno, podpis, funkcia, dátum, pe-
čiatka).

3 správy o činnosti

Správu v požadovanom termíne do 30. 1. 2015 dodalo 
ÚNMS SR 85 vyzvaných AO. Všetky správy poskytujú úda-
je v súlade s osnovou. 

4 výkony v rámci úradného merania

Podľa poskytnutých údajov z oblasti výkonu úradného me-
rania vykonali AO v roku 2014 celkove 148 385 meraní (vý-
konov). Z uvedeného počtu meraní 145 640 tvorilo meranie 
hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel. Celkový 
počet meraní oproti predchádzajúcemu roku klesol o 10 389. 
Prehľad činnosti osôb autorizovaných na výkon úradného 
merania za rok 2014 a na porovnanie aj za rok 2013 je uve-
dený v tabuľke č. 1. 

5 výkony v rámci overovania určených meradiel

Podľa údajov poskytnutých AO na výkon overovania urče-
ných meradiel tieto v roku 2014 overili celkove 1 796 316 
meradiel, čo je pokles oproti roku 2013 približne o 40 %. 

SPRÁVA O ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSôb  
ZA ROK 2014

tab. č. 1 – prehľad činnosti aO na výkon úradného merania za roky 2013, 2014

druh úradného merania
počet výkonov počet pracovníkov1)

2013 2014 2013 2014

Hmotnosť a zaťaženie náprav cestných vozidiel 155 841 145 640 58 55

Veličiny ionizujúceho žiarenia 2 117 2 121 6 7

Spotreba paliva cestných motorových vozidiel 468 501 12 11

Umelé osvetlenie 48 123 1 1

spolu 158 774 148 385 77 74
1)   Ide len o pracovníkov vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.
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Tento pokles bol spôsobený hlavne menším počtom overe-
ných meračov pretečeného množstva vody a plynomerov. 
Prehľad činnosti osôb autorizovaných na výkon overovania 
určených meradiel za rok 2014 a na porovnanie aj za rok 
2013 je uvedený v tabuľke č. 2.

6 Kontroly, dohľad a porovnávacie merania

Podľa údajov poskytnutých AO vykonal SMI v roku 2014 
jednu kontrolu u AO na výkon úradného merania a 31 kon-
trol u AO na výkon overovania určených meradiel. Celkove 
je to 32 kontrol vykonaných v rámci metrologického dozoru 
vykonávaného SMI. V porovnaní s rokom 2013 vzrástol po-
čet kontrol o 12. 

AO v správach o činnosti vykázali 26 účastí na porovnáva-
cích meraniach, z toho AO na overovanie určených mera-
diel 24 účastí a AO na úradne meranie 2 účasti, čo znamená 
určitý pokles oproti predchádzajúceho roku. V roku 2014 
vykonala SNAS u akreditovaných AO 23 dohľadov, resp. 
reakreditácií či iných druhov činností v rámci akreditácie 
kalibračných laboratórií, čo je mierny pokles oproti predchá-
dzajúceho roku. 

7 prehľad správneho konania v rámci autorizácie 

Nakoľko s činnosťou AO súvisí aj správne konanie vykoná-
vané ÚNMS SR, v tabuľke č. 3 je uvedený stručný prehľad 
správneho konania za roky 2013 a 2014. 

tab. č. 2 – prehľad činnosti aO na výkon overovania určených meradiel za roky 2013, 2014

druh overovaných meradiel/odbor merania
počet výkonov počet pracovníkov1)

2013 2014 2013 2014

Merače pretečeného množstva vody a merače tepla 2 094 713 1 486 362 157 146

Plynomery 286 084 142 901 50 56

Elektromery, meracie transformátory prúdu a napätia 101 740 124 038 27 25

Záznamové zariadenia v cestnej doprave 28 427 31 118 159 167

Stacionárne nádrže 1 0 2 2

Výčapné nádoby 0 0 2 2

Meradlá tlaku 5 157 6 844 9 9

Akustika 1 168 1 002 5 5

Fyzikálne veličiny 3 073 3 500 13 13

Chemické zloženie plynov 578 551 5 4

spolu 2 520 940 1 796 316 458 429
1)   Ide len o pracovníkov vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie.

tab. č. 3 – prehľad vydaných rozhodnutí únMs sr v oblasti autorizácie  
podľa zákona o metrológii v rokoch 2013 a 2014

typ rozhodnutia
počet

2013 2014

Nové rozhodnutie o autorizácii 19 16

Zmena rozhodnutia (rozšírenie, predĺženie, iné zmeny) 37 27

Zrušenie, pozastavenie a zamietnutie autorizácie   6   2

spolu 62 45

Ing.	Ľudovít	Bahurinský,	Ing.	Jozef	Tomko,	 
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR 

ludovit.bahurinsky@normoff.gov.sk 
jozef.tomko@normoff.gov.sk
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INfOrmáCIA  
O PROGRAME ROZVOJA METROLÓGIE ZA ROK 2014

Program rozvoja skúšobníctva, technickej nor-
malizácie a metrológie (ďalej len „RSTNaM“) 
je programom Úradu pre normalizáciu, metroló-
giu a skúšobníctva Slovenskej republiky (ďalej 
len „úrad“) a vychádza z potrieb vyplývajúcich 
z analýzy vývojových trendov, z pripravovaných 
regulatívov, z potrieb praxe a aplikovania naj-
lepších skúseností, opierajúc sa pri tom o legis-
latívny proces EÚ, z návrhov národných politík, 
z koncepcií rozvoja, ďalej z medzinárodných do-
kumentov a zo správ metrologických organizácii, 
zo systému posudzovania zhody v regulovanej 
oblasti, systému metrologickej kontroly, zo za-
bezpečovania činnosti autorizovaných a notifi-
kovaných osôb podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o po-
sudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ako aj zo 
zabezpečovania činnosti metrologických organi-
zácii podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zo zabezpečenia koordiná-
cie jednotného postupu AO/NO/MO a z koncep-
cie rozvoja výskumu a vývoja.

V roku 2014 odbor metrológie úradu vypísal na 
internetovej stránke úradu úlohy, ktoré vyplynuli 
z jeho kompetencií, politík a koncepcií uvede-
ných vo všeobecných ustanoveniach, a ktoré svo-
jimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať. 

Išlo o úlohy z oblasti metodík a podpory imple-
mentácie regulatívov, nástrojov transferu poznat-
kov a IS/IT RSTNaM prostredníctvom podpory 
seminára.

V rámci úloh z oblasti MetOdiKy sa vytvo-
rila jedna metodika „Metodika na metrologickú 
kontrolu meracích zariadení používaných pre 
zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky“, 
jedna príručka „Príručka pre používateľov me-
radiel teploty“ a zaktualizovala sa jedna príruč-
ka, ktorá bola spracovaná v minulých rokoch 
„Aktualizácia príručky o spotrebiteľsky bale-
ných výrobkoch“.

Okrem toho sa podporila úloha z oblasti Podpory 
implementácie regulatívov, nástroje transferu po-
znatkov a IS/IT RSTNaM a to „Seminár pre au-
torizované a registrované osoby o výkone metro-
logickej kontroly v zmysle zákona o metrológii“ 

Pri vyhodnocovaní plnenia úloh rozvoja za odbor 
metrológie pre rok 2014 sa postupovalo v zmys-
le jednotlivých platných zmlúv medzi úradom 
a zhotoviteľmi a podľa Metodického usmernenia 
RSTNaM. Všetky vyhlásené úlohy boli splnené 
a splatné v roku 2014.

Ing.	Erika	Kraslanová 
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR 

erika.kraslanova@normoff.gov.sk
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TéMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 
V šTUDIJNOM ODbORE 5.2.55 METROLÓGIA

Podľa § 54 odsek 5 zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje strojnícka 
fakulta stu v Bratislave pre akademický rok 2015/2016 témy dizertačných prác v akreditovanom študijnom programe 
5.2.55 Metrológia. 

harmonogram a termíny prijímacieho konania na SjF STU:
• Termín podania prihlášky do: 31. mája 2015
• Zaslanie dokladov o absolvovaní 2.stupňa štúdia do: 25. júna 2015
• Termín konania prijímacej skúšky: 3. júl 2015
• Termín zasadnutia prijímacej komisie: 3. júl 2015

Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2015/2016 je uverejnený na adrese is.stuba.sk. 

Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2015/2016. Bližšie informácie o kon-
krétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické 
okruhy zamerania prijímacej skúšky.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  analýza vplyvu rôznych faktorov na presnosť určenia hodnoty rozpočtu vykurovacích 

nákladov
názov témy anglicky:  Analysis of the various impact factors on the accuracy of the evaluation of heating costs
stav témy:  schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Fakulta:  Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:  Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

anotácia: 
Práca bude zameraná na podrobnú analýzu rôznych vplyvov pôsobiacich na presnosť určenia údaja zobrazovaného rozdeľo-
vačom vykurovacích nákladov. V rámci práce sa predpokladá návrh a realizácia skúšobného zariadenia na rozdeľovače vy-
kurovacích nákladov. Súčasťou bude skúšanie týchto rozdeľovačov rôznych typov a komplexné spracovanie a vyhodnotenie 
základných parametrov. Práca bude popisovať a analyzovať možné metódy merania, postupy merania a ich teoretické výcho-
diská. Pre realizované merania bude potrebné vyhodnotiť neistoty merania a aproximovať modely navrhnutých procesov.

anotácia anglicky: 
The work will focus on a detailed analysis of the various influencing factors on the accuracy of the data values displayed on 
the calculator of heat costs. As a part of the work is expected to design and implement test equipment to these instruments. The 
work will include testing of different types of these instruments and complete processing and evaluation of basic parameters. 
The work will describe and analyze possible methods of measurement, measurement procedures and their theoretical basis. 
It will be necessary to evaluate the measurement uncertainty and approximate models proposed processes for realized measu-
rements.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Metódy zlepšovania systémov manažérstva merania
názov témy anglicky:  Methods of improving the measurement management systems
stav témy:  schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Fakulta:  Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:  Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet študentov:  –
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akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

anotácia: 
Systém merania ako podsystém systému manažérstva kvality je potrebné neustále rozvíjať v súlade s rastom požiadaviek na 
presnosť merania a tým aj vyššiu kvalitu produkcie. Nachádzanie nových metód zlepšovania je predmetom zadania dizertačnej 
práce. Práca predpokladá využitie nových prístupov v meraní a metód matematickej štatistiky v procesoch moderného riade-
nia.

anotácia anglicky: 
Measurement system as a subsystem of the quality management system should be continually developed in line with the 
growth of demands for measurement accuracy and a higher quality production. Finding new methods for improving is the sub-
ject of the PhD thesis. The work requires to implement new approaches to measurement and methods of mathematical statistics 
in the processes of modern management.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Štatistické metódy v manažérstve merania
názov témy anglicky:  Statistical Approaches in Measurement Systems
stav témy:  schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Fakulta:  Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:  Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet študentov:  –
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

anotácia: 
Hlavný štatistický nástroj na riadenie meracích procesov predstavuje regulačný diagram. Je treba navrhnúť a analyzovať regu-
lačné diagramy vhodné pre meracie procesy.

Anotácia anglicky: 
Control chart represents the main statistical tool for measurement processes management. It is necessary to design and analyse 
control charts suitable for the measurement processes.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  vyhodnotenie neistôt pri kalibrácii meracích prístrojov
názov témy anglicky:  Evaluation of uncertainties in the calibration of measuring instruments
stav témy:  schválené (prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
Fakulta:  Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:  Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.

anotácia: 
Stanovenie neistôt kalibračných kriviek meracích prístrojov je v súčasnosti aktuálnou úlohou v súvislosti s rozvojom teórie 
neistôt. Je treba navrhnúť korektné metódy vyhodnotenia kalibračných kriviek na báze štatistických metód, urobiť ich klasifi-
káciu a aplikovať na konkrétne dáta kalibrácie.

anotácia anglicky: 
Uncertainty evaluation of calibration curves of measuring instruments is current task in connection with progress of theory of 
uncertainties. It is necessary to propose correct methods for evaluation of calibration curves on the basis of statistical methods, 
to make classification and application of specific calibration data.

prof.	Ing.	Rudolf	Palenčár,	CSc. 
predseda	odborovej	komisie 

SjF	STU,	Bratislava
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Podľa § 54 odsek 5 zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje Fakulty 
elektrotechniky a informatiky stu v Bratislave pre akademický rok 2015/2016 témy dizertačných prác v akreditovanom 
študijnom programe 5.2.54 Meracia technika

harmonogram a termíny prijímacieho konania na FEI STU:
• Termín podania prihlášky do: 31. mája 2015
• Termín konania prijímacej skúšky: 22. júna 2015

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Meracie a zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie  

s orientáciu na materiálový výskum
názov témy anglicky:  Measuring and imaging based on nuclear magnetic resonance with the orientation  

on material research.
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.
externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: 
Meracie a zobrazovacie metódy na báze nukleárnej magnetickej rezonancie s orientáciu na materiálový výskum. Výskum 
slabo magnetických materiálov. Špeciálne snímače. Nové meracie sekvencie.

anotácia anglicky: 
NMR for material research. Measuring and imaging based on nuclear magnetic resonance with the orientation on material 
research. Soft magnetic materials. Special transducers. New measuring sequences.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Meracie metódy na neinvazívnu elektrokardiologickú diagnostiku
názov témy anglicky:  Measuring methods for noinvasive electrocardiologic diagnostics
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Ústav elektrotechniky (FEI)
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: 
Riešenie meracích metód na neinvazívne určenie a zobrazovanie funkčného stavu srdca pri vybraných patológiách s využitím 
mnohokanálových elektrokardiografických meraní, tomografického zobrazovania hrudníka a počítačového modelovania elek-
trického poľa srdca. U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie elektromagnetických polí a použitia numerických metód, 
ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab, Comsol, prípadne aj v ďalšom programovacom jazyku. Nutná je dobrá 
znalosť odbornej angličtiny a schopnosť práce s elektronickými informačnými zdrojmi. V rámci doktorandského štúdia si 

TéMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 
V šTUDIJNOM ODbORE 5.2.54 MERACIA TECHNIKA



eMetrológia a skúšobníctvo 1/2015 31

InformácIe

doktorand rozšíri znalosti v oblasti bioelektrických meraní, medicínskych zobrazovacích metód a numerického riešenia elek-
tromagnetických polí s využitím moderných softvérových nástrojov a oboznámi sa s elektrofyziológoiu srdca.
anotácia anglicky: 
Development of measuring methods for noninvasive assessment and imaging of the functional state of the heart at selected 
pathologies using multichannel electrocardiographic measurements, tomographic imaging of the chest and computer modeling 
of the cardiac electrical field. The applicant is expected to have knowledge of electromagnetic fields theory and use of nume-
rical methods, as well as ability to program in Matlab, Comsol, and possibly in another programming language. Knowledge of 
professional English and ability to work with electronic information resources is required. During the study the PhD student 
will extend his knowledge of bioelectric measurements, medical imaging methods and numerical solving of electromagnetic 
fields using advanced software tools, and will acquaint himself with knowledge of cardiac electrophysiology.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Meranie geometrických veličín s využitím rtG mikrotomografie
názov témy anglicky:  Measurement of geometrical quantities by application of X-ray microtomography
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Ústav elektrotechniky (FEI)
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  Ing. RNDr. Ján Bartl, CSc.
externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied
anotácia: 
Témou dizertačnej práce je meranie rozmerov 3D objektov použitím RTG mikrotomografie. Doktorand by sa mal venovať 
vyhodnoteniu a meraniu porozity konkrétnych materiálov, meraniu a rozmerovej analýze vnútornej štruktúry kompozitných 
materiálov. Cieľom zadania je rozvoj metód a etalónov kalibrácie meracieho systému a analýza neistôt výsledku merania.
anotácia anglicky: 
The thesis will deal with measurement of 3D objects dimensions using X-ray microtomography. The student should devote to 
evaluation and measurement of porosity of concrete materials, measurement and dimensional analysis of internal structure of 
composite materials. The aim of the work is development of methods and calibration standards of the measuring system and 
analysis of the uncertainties of measurement results.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Metódy a algoritmy v prostredí r pre výpočet pravdepodobnostného rozdelenia 

numerickým invertovaním charakteristickej funkcie a ich aplikácie
názov témy anglicky:  Methods and algorithms in R to calculate the probability distribution by numerical inver-

sion of the characteristic function and their applications
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Ústav elektrotechniky (FEI)
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
anotácia: 
Mnohé metódy vyhodnocovania výsledkov meraní a následnej štatistickej inferencie sú založené na vlastnostiach testovacej 
štatistiky pomerom vierohodností (likelihood ratio). Presné pravdepodobnostné rozdelenie štatistiky pomerom vierohodností 
je však často veľmi zložité a obyčajne nie je dispozícii v literatúre ani v dnes dostupných softwarových balíkoch, preto sa 
v takýchto situáciach často spoliehame iba na známe asymptotické výsledky. Okrem toho, mnoho problémov súvisiacich 
s vyhodnocovaním neistôt meraní podľa odporúčania ISO GUM (Evaluation of measurement data – Guide to the expres-
sion of uncertainty in measurement) a jeho dodatkov (Supplement 1 a 2, Propagation of distributions using a Monte Carlo 
method) vedie k problému určenia pravdepodobnostného rozdelenia lineárnej kombinácie nezávislých náhodných premen-
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ných. Dizertačná práca je zameraná na problematiku exaktného numerického výpočtu pravdepodobnostného rozdelenia in-
vertovaním charakteristickej funkcie. Cieľom tejto dizertačnej práce je vytvorenie funkčných algoritmov v prostredí jazyka 
R (R toolbox) na výpočet charakteristických funkcií a ich inverzie, resp. vytvorenie vhodného užívateľského prostredia na 
takéhto výpočty, potrebných pre analýzu reálnych problémov v meraní, metrológii, ale aj iných vedných oblastiach. Ďalším 
cieľom je aplikovať tieto pokročilé metódy a algoritmy na zložité problémy analýzy dát v oblasti analýzy neistôt výsledkov 
meraní, v teórie spoľahlivosti resp. v metrológii. Predpokladom úspešného riešenia sú základné znalosti základov teórie prav-
depodobnosti a štatistiky a veľmi dobre znalosti programovania v prostredí R a Matlab, výhodou je dobrá znalosť programo-
vania v jazyku C a výpočty v prostredí Mathematica.

anotácia anglicky: 
Many methods for evaluating the measurement results, and also the subsequent statistical inference, are based on the charac-
teristics of the likelihood ratio test (LRT) statistic. The exact probability distribution of the LRT statistic is often very difficult 
and usually not available in the literature nor in the available software packages, so, in such situations we often rely on the 
asymptotic results, only. In addition, many of the problems associated with evaluating the uncertainties in measurements, as 
recommended by the ISO GUM (Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement) 
and its amendments (Supplement 1 and 2, Propagation of distributions using a Monte Carlo method), leads to the problem 
of determining the probability distribution of a linear combination of independent random variables. The thesis focuses on 
the issue of exact numerical calculation of the probability distribution function by numerical inversion of the characteristic 
function. The aim of this thesis is to create functional algorithms in the R language environment (R toolbox) to calculate 
the characteristic functions and their inversions, and creating a suitable user interface for such calculations, needed for the 
analysis of real problems in measurement, metrology, as well as in other scientific fields. Another objective is to apply these 
advanced methods and algorithms for complex data analysis problems in uncertainty analysis of measurements, in the theory 
of reliability. and in metrology. Precondition for a successful solution is basic knowledge of probability theory and statistics, 
a very good knowledge of programming in R and Matlab, and a good knowledge of programming in C and Mathematica.

typ práce:  Dizertačná práca

názov témy:  pokročilé meracie systémy pre elektrokardiológiu

názov témy anglicky:  Advanced measuring systems for electrocardiology

stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)

vedúci práce:  doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky

Garantujúce pracovisko:  Ústav elektrotechniky (FEI)

Max. počet študentov:  1

akademický rok:  2015/2016

Navrhol:  doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: 
Výskum a vývoj nových metód a prostriedkov na snímanie, prenos, spracovanie a diagnostické alebo terapeutické využitie 
biosignálov so zameraním na elektrokardiografické signály. Výsledkom práce bude teoretický návrh a experimentálne overe-
nie meracích systémov pre medicínske alebo domáce aplikácie. Súčasťou riešenia bude analýza presnosti navrhnutých riešení 
a určenie základných metrologických charakteristík meracieho reťazca. U doktoranda sa očakávajú teoretické vedomosti z ob-
lasti elektriny a magnetizmu, schopnosť návrhu elektronických meracích systémov a zvládnutie číslicových metód spraco-
vania signálov. Vyžaduje sa schopnosť práce v softvérovom prostredí Matlab-Comsol, prípadne Labview, a znalosť odbornej 
angličtiny.

anotácia anglicky: 
Research and development of new methods and technologies for sensing, transmission, processing and diagnostic or therape-
utic utilization of biosignals, oriented to electrocardiographic signals. Aim of the work is teoretical design and experimental 
verification of measuring systems for medical or home applications. The results should include accuracy analysis of the propo-
sed solution and assessment of basic metrological characteristics of the measuring chain. The PhD student is expected to have 
theoretical knowledge of electricity and magnetism, ability to develop electronic measuring systems and to use digital signal 
processing methods. Capability of programming in Matlab-Comsol, eventually in Labview, and knowledge of professional 
English is required.
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typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  pravdepodobnostné modelovanie a funkcionálna dátová analýza štruktúry spánku
názov témy anglicky:  Probabilistic modeling and functional data analysis of sleep structure.
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Max. počet študentov:  –
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: 
Nedostatok spánku, či už vyplývajúci z choroby alebo zo životného stýlu, akútny alebo chronický, predstavuje významný 
rizikový faktor pre kognitívny výkon počas dňa, nadmernú spavosť, poruchu pozornosti alebo zníženú úroveň pohybových 
schopností. Cieľom dizertačnej práce je využitie nových pravdepodobnostných modelov spánkového procesu, metodík funkci-
onálnej dátovej analýzy a strojového učenia (machine learning) na objektivizáciu kvality spánku. Dôležitým prvkom naplnenia 
tohto cieľa je definovanie a hľadanie významných spánkových biomarkerov korelujúcich s denným kognitívnym, fyziologic-
kým a psychologickým stavom a výkonom pozorovaných subjektov. Okrem zdravej populácie sa predpokladá štúdium pacien-
tov so špecifickými mozgovými léziami, nakoľko je známe, že takýto pacienti sú náchylní na spánkové poruchy, ktoré často 
vedú k poruchám v dennej výkonnosti a pozornosti. Požiadavky na doktoranda: predpokladajú sa dobré znalosti spracovania 
signálov, matematickej štatistiky a programovania.

anotácia anglicky: 
Sleep deprivation, whether from disorder or lifestyle, whether acute or chronic, poses a significant risk in day-time cognitive 
performance, excessive somnolence, fatigue, impaired vigilance or impaired motor abilities. The objective of the PhD study 
is to use the new concept of the probabilistic sleep process modeling and methods of functional data analysis and machine 
learning to objectively evaluate the quality of sleep. Important part of this study is to find and define sleep biomarkers posses-
sing a high level of correlations with day-time cognitive, physiological and mental status and performance of the investigated 
subjects. In addition to healthy population a cohort of patients with specific brain lesions after stroke will be studied as it is 
known that such patients are vulnerable to sleep disturbances often leading to impaired day-time performance and attention. 
Good knowledge of signal processing, mathematical statistics and programming are essential requirements for the candidate. 

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  rozhranie mozog–počítač s adaptívnym robotickým ramenom na neurorehabilitáciu
názov témy anglicky:  Brain-computer interface with robot-assisted training for rehabilitation
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Max. počet študentov:  –
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: 
Cieľom dizertačnej práce je návrh a vývoj inteligentného systému, ktorý umožní užívateľom absolvovať proces samostatné-
ho trénovania poškodených motorických dráh. Kombináciou technológie rozhrania mozog–počítač (BCI) so systémom robo-
tického ramena sa vytvorí kompaktný systém, ktorý sa bude dať použiť ako roboticky asistovaný neurorehabilitačný nástroj. 
BCI priamo využíva signál elektrickej aktivity mozgu na to, aby užívateľ mohol ovládať prostredie bez akejkoľvek svalovej 
aktivity. Aby sa však BCI dalo využiť na neurorehabilitáciu, je nutné sa najprv zaoberať niekoľkými kritickými aspektmi, 
od akvizície signálu a výberu vhodnej paradigmy BCI, až po vyhodnocovanie okamžitého fyziologického stavu subjektov, 
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kognitívnej záťaže a akceptovateľnosti systému subjektmi. Dizertačná práca bude mať za cieľ štúdium týchto aspektov 
prostredníctvom aplikácie nových algoritmov spracovania signálu a strojového učenia, tréningových protokolov a inteligent-
ných metód na detekciu a monitorovanie zmien fyziologického a psychického stavu subjektov. Budú použité a testované nové 
trénovacie protokoly BCI, vrátane tréningu neurálnej spätnej väzby založenej na viacsmernej analýze EEG dát. Systém bude 
testovaný v klinickej praxi na vybraných pacientoch s poškodenými motorickými dráhami v dôsledku mozgovej porážky, 
ako aj na zdravých subjektoch.

anotácia anglicky: 
The objective of this PhD study is the design and development of an intelligent system allowing the users to go through the 
process of self-controlled training of impaired motor pathways. Merging the brain–computer interface (BCI) technology with 
a robotic arm system will help to build a compact system that can be used as a robot-assisted neurorehabilitation tool. The 
BCI directly uses the signal of the brain electrical activity to allow users to operate the environment without any muscular 
activation. However, several critical issues need to be addressed before using BCI in neurorehabilitation, namely, issues 
ranging from signal acquisition and selection of the proper BCI paradigm to the evaluation of the affective state, cognitive 
load and system acceptability of the users.  The PhD study will address these issues by using new signal processing and ma-
chine learning algorithms, training protocols and intelligent methods for the users’ physiological and mental state changes 
detection and monitoring. Novel BCI training protocols, including the neurofeedback training based on multi-way analysis 
of EEG data, will be used and validated.  Finally, the system will be tested in clinical practice on selected patients with motor 
impairments caused by stroke, as well as on healthy volunteers.

typ práce:  Dizertačná práca
názov témy:  Zobrazovanie a 3-d modelovanie ľudského hlasového traktu pomocou nMr 

tomografu pracujúceho so slabým magnetickým poľom
názov témy anglicky:  Human vocal tract imaging and 3-D modelling using the NMR device working with a weak 

magnetic field.
stav témy:  schválené (prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. – predseda odborovej komisie)
vedúci práce:  Ing. Jiří Přibil, PhD.
Fakulta:  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:  Ústav elektrotechniky (FEI)
Max. počet študentov:  1
akademický rok:  2015/2016
Navrhol:  Ing. Jiří Přibil, PhD.
externá vzdelávacia inštitúcia:  Ústav merania Slovenskej akadémie vied

anotácia: 
Zobrazovanie ľudského hlasového traktu a posluchového ústrojenstva pomocou NMR tomografu pracujúceho so slabým mag-
netickým poľom. Návrh a vývoj špeciálnych RF cievok pre tieto účely. Vypracovanie a otestovanie metodiky pre tvorbu 3D 
modelov. Mapovanie rozloženia intenzity hluku a mechanických vibrácií v snímacom priestore NMR tomografu; analýza 
frekvenčných vlastností hluku pre rôzne snímacie sekvencie. Návrh a overenie metódy potlačenia hluku pri simultánnom na-
hrávaní rečového signálu. Doktorand musí mať dobré znalosti v odboru spracovania signálov, rádioelektroniky a matematickej 
štatistiky.

anotácia anglicky: 
Imaging of the human vocal tract and the auditory system using the NMR imager working with a weak magnetic field. Design 
and development of special RF coils for this purpose. Developing and testing of methods for creating 3D models. Mapping of 
the distribution of the noise intensity and mechanical vibration in a scan area of the NMR imager, analysis of the frequency 
characteristics of noise for different scan sequences. Design and verification of methods for noise cancellation in simultaneous 
recording of a speech signal. PhD student must have good knowledge in the field of signal processing, radio and electronics, 
and mathematical statistics.

doc.	Ing.	Milan	Tyšler,	CSc. 
riaditeľ	Ústavu	merania 
Slovenská	akadémia	vied
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20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie 
podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje 
základ pre celosvetový jednotný merací systém.

Pre rok 2015 bola pre svetový deň metrológie zvolená téma 
Merania a Svetlo.

Tento rok Svetový deň metrológie korešponduje s Medzi-
národným rokom Svetla a technológií na báze svetla vy-
hláseným Valným zhromaždením OSN a organizáciami 
UNESCO. Udalosti v roku 2015 budú oslavovať hlavnú úlo-
hu svetla v živote, či už ako zdroja energie, ako základu pre 
fotonické technológie alebo ako zdroja obdivu a vzrušenia. 
Metrológia, ako veda a aplikácia merania, zohráva hlavnú 
úlohu v umožnení aplikácie a pokroku technológií na báze 
svetla, či už ide o efektívnejšiu výrobu energie, lepšie po-
chopenie klimatických zmien, alebo optimálne osvetlenie 
našich miest a obcí. Na druhej strane, svetlo je srdce mno-
hých najdôležitejších nových prvkov špičkových meracích 
technológií.

Celosvetovo, Národné metrologické inštitúcie neustále zvy-
šujú pokrok vedy o meraní vývojom a nových meracích tech-
ník pre akúkoľvek požadovanú úroveň zložitosti. Takisto sa 
podieľajú na porovnávacích meraniach koordinovaných 
Medzinárodným	úradom	pre	váhy	a	miery (BIPM), aby za-
bezpečili celosvetovo spoľahlivosť výsledkov meraní.

Mnoho meradiel je regulovaných zákonom alebo sú pred-
metom iných kontrol, napr. váhy používané na váženie tova-
ru v obchodoch, meradlá na meranie znečistenia životného 
prostredia alebo meradlá slúžiace na vyúčtovanie energie. 
Medzinárodná	organizácia	pre	legálnu	metrológiu (OIML) 
vypracúva medzinárodné odporúčania, ktorých cieľom je ce-
losvetové zosúladenie a harmonizácia požiadaviek pre tieto 
typy meradiel.

Svetový deň metrológie oceňuje a oslavuje príspevky všet-
kých ľudí pracujúcich v medzivládnych a národných organi-
záciách v prospech všetkých počas celého roka.

Ďalšie informácie vrátane príhovoru riaditeľa, poster a zo-
znam akcií dostupných na stránke:

www.worldmetrologyday.org
Poznámky:
Svetový	 deň	metrológie	 je	 každoročná	 udalosť,	 počas	 ktorej	 viac	
ako	80	krajín	oslavuje	vplyv	merania	na	náš	každodenný	život.
Tento	dátum	bol	zvolený	na	pripomenutie	podpisu	Metrickej	kon-
vencie	dňa	20.	mája	1875,	začiatku	formálnej	medzinárodnej	spo-
lupráce	v	oblasti	metrológie.	Každý	rok	prípravu	a	oslavu	tohto	dňa	
spoločne	organizujú	Medzinárodný	úrad	pre	váhy	a	miery	(BIPM)	
a	 Medzinárodná	 organizácia	 pre	 legálnu	 metrológiu	 (OIML)	
s	účasťou	národných	organizácií	zodpovedných	za	metrológiu.
Medzinárodná	metrologická	komunita,	ktorá	sa	usiluje	o	to,	aby	sa	
dali	presné	merania	vykonať	na	celom	svete,	sa	snaží	o	zvýšenie	po-
vedomia	o	každoročnom	Svetovom	dni	metrológie	prostredníctvom	
posterovej	kampane	a	webovej	stránky.	Predchádzajúci	témy	zahŕ-

SVETOVÝ DEŇ METROLÓGIE 
– 20. MÁJ –

ňali	napríklad	také	námety	ako	meranie	pre	globálnu	energetickú	
výzvu,	 pre	 bezpečnosť,	 pre	 inovácie	 a	merania	 v	 oblasti	 športu,	
životného	prostredia,	medicíny	a	obchodu.

Informácie o BIPM
Podpis	Metrickej	konvencie	v	roku	1875	vytvoril	BIPM	a	prvýkrát	
formalizoval	medzinárodnú	spoluprácu	v	oblasti	metrológie.	Kon-
vencia	založila	Medzinárodný	úrad	pre	váhy	a	miery	a	položila	zá-
klady	 pre	 celosvetovú	 jednotnosť	merania	 vo	 všetkých	 aspektoch	
nášho	snaženia,	historicky	so	zameraním	na	pomoc	priemyslu	a	ob-
chodu,	ale	dnes	je	rovnako	dôležité,	ako	budeme	riešiť	veľké	výzvy	
21.	storočia,	ako	je	napríklad	zmena	klímy,	zdravie	a	energia.	Vo	
vybranom	súbore	fyzikálnych	a	chemických	veličín	BIPM	vykonáva	
vedeckú	prácu	na	najvyššej	úrovni.	BIPM	je	centrom	celosvetovej	
siete	 národných	 metrologických	 ústavov	 (NMI),	 ktoré	 pokračujú	
v	realizácii	a	rozširovaní	reťazca	nadväznosti	na	SI	do	národných	
akreditovaných	laboratórií	a	do	priemyslu.

Informácie o OIML
V	roku	1955	bola	založená	Medzinárodná	organizácia	pre	legálnu	
metrológiu	(OIML)	ako	medzivládna	zmluvná	organizácia	s	cieľom	
podporovať	globálnu	harmonizáciu	postupov	v	legálnej	metrológii,	
spolu	s	Medzinárodným	úradom	pre	 legálnu	metrológiou	 (BIML)	
ako	sekretariátom	a	sídlom	OIML.	Od	tej	doby	OIML	vyvinula	ce-
losvetovú	technickú	štruktúru,	ktorej	primárnym	cieľom	je	harmo-
nizovať	predpisy	a	postupy	metrologickej	kontroly,	ktoré	vykonáva-
jú	národné	metrologické	služby	alebo	iné	poverené	organizácie.

Ing.	Erika	Kraslanová	 
odbor	metrológie,	ÚNMS	SR 

preložené	z	http://www.worldmetrologyday.org/press_release.html 
(Preklad	neposúdili	autori	projektu	WMD)
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XXI. svetový kongres ImEko

IMEKO je mimovládna federácia členských organizácií, 
ktoré sú zamerané na pokrok v meracej technike. Medzi jej 
základné ciele patrí podpora medzinárodnej výmeny vedec-
kých a technických informácií v oblasti merania a podpora 
medzinárodnej spolupráce medzi vedeckými a technickými 
pracovníkmi z výskumu a priemyslu.

V tomto roku sa bude v Prahe v dňoch od 31. 8. do 4. 9. 
2015 konať XXI. Svetový kongres IMEKO. Svetový kon-
gres IMEKO sa vracia do Prahy po dvadsiatich ôsmich ro-
koch. Kongres už tradične predstavuje vrcholné stretnutie 
významných popredných výskumných pracovníkov a od-
borníkov, ktorí sa zaoberajú meraním a meracou technikou 
v rôznych oblastiach. Mottom tohtoročného XXI. kongresu 
je „Meranie vo výskume a priemysle“. V tomto roku sa bude 
kongres konať v Pražskom kongresovom centre.

Všetky potrebné informácie ohľadne kongresu je možné 
nájsť na stránke www.imeko2015.org.  

Témy, v rámci ktorých je možné zaradiť predkladané prí-
spevky zodpovedajú náplni práce jednotlivých technických 
výborov:

• TC1   – Vzdelávanie a odborná príprava pre meranie 
a meraciu techniku

• TC2   – Fotonika
• TC3   – Meranie sily, hmotnosti a krútiaceho momentu
• TC4   – Meranie elektrických veličín
• TC5   – Meranie tvrdosti
• TC6   – Názvoslovný výbor
• TC7   – Veda o meraní
• TC8   – Nadväznosť v metrológii
• TC9   – Meranie prietoku
• TC10 – Technická diagnostika
• TC11 – Metrologické infraštruktúry
• TC12 – Meranie teploty a tepla
• TC13 – Meranie v biológii a medicíne
• TC14 – Meranie geometrických veličín
• TC15 – Experimentálne mechanika
• TC16 – Meranie tlaku a vákua
• TC17 – Meranie v robotike
• TC18 – Meranie ľudských funkcií
• TC19 – Meranie na ochranu životného prostredia
• TC20 – Energetické merania
• TC21 – Matematické nástroje na meranie

• TC22 – Meranie vibrácií
• TC23 – Metrológia v potravinách a výžive
• TC24 – Chemické merania

V rámci tohtoročného kongresu budú organizované okrem 
tradičného programu tiež mimoriadne zasadnutia a okrúhle 
stoly na nasledovné témy:

• Mobilné učenie a vyučovanie vrátane tzv. „mobile-
hand-on-training“ s inteligentnými prístrojmi (TC1)

• Okrúhly stôl pre výzvy v oblasti merania pre budúce 
energetické siete (TC4)

• Osobitné zasadnutie pre moderné magnetické merania 
(TC4)

• Špeciálne zasadnutie pre progresívne merania elektric-
kého prúdu (TC4)

• Vyhodnotenie a priebeh štúdií pre stanovenie vplyvu 
parametrov pri vývoji nových definícií stupnice tvrdos-
ti pre použitie v národných metrologických inšti tú ciách 
a dôsledky pre priemysel (TC5)

• Pokroky v oblasti biomedicínskych senzorov pre dia-
gnostické systémy (TC13)

• Seminár pre energetické meranie (TC20)

• Okrúhly stôl na tému nového SI (TC21)

• Okrúhly stôl o nadväznosti v oblasti potravinárskych 
a chemických meraní (TC24 a TC23 a TC8)

doc.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	CSc. 
Slovenská	technická	univerzite	v	Bratislave, 

Strojnícka	fakulta,	 
Námestie	slobody	17,	812	31	Bratislava	1 

stanislav.duris@stuba.sk

XXXXv. Fórum metrológov

Vážení členovia a sympatizanti slovenskej metrologickej 
spoločnosti.

Populačný rast, zvyšovanie dĺžky života, rozmach cestovného 
ruchu, medzinárodného obchodu a inovácie v modernej 
medicíne kladú čoraz väčšie nároky na systémy zdravotnej 
starostlivosti. Meranie v zdravotníctve, je podobne ako 
v iných oblastiach života ľudí, zdrojom objektívnych 
informácií, základom pre efektívne rozhodovanie a taktiež 
pre objektívne zhodnotenie stavu, zdrojov a možností. 
Zabezpečenie jednotnosti a správnosti meraní v zdravotníctve 
je hlavným poslaním národného metrologického systému 
v Slovenskej republike. 

PRIPRAVOVANé PODUJATIA  
V ObLASTI MERANIA A METROLÓGIE



eMetrológia a skúšobníctvo 1/2015 37

InformácIe

V roku 2015 sa Slovenská metrologická spoločnosť rozhodla 
zamerať obsah XXXXV. Fóra metrológov na problematiku 
meradiel, metrologickej kontroly, požiadaviek na meranie 
v sektore zdravotníctva. Fórum metrológov sa už tradične 
koná pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie, 
a uskutoční sa v dňoch 27. a 28. mája 2015 vo Zvolene. 
Cieľmi tohtoročného Fóra metrológov budú identifikovať 
metrologické požiadavky na meranie a meradlá používané 
systému zdravotnej starostlivosti ako i identifikovanie a po-
písanie metód ako zefektívniť alebo minimalizovať náklady 
spojené so zabezpečovaním týchto činností.

Bližšie informácie získate na www.metrolog.sk

Ing.	Tomáš	Švantner,	 
predseda	SMS 

info@metrolog.sk

measurement 2015

Desiata medzinárodná konferencia o meraní organizovaná 
Ústavom merania SAV sa uskutoční v dňoch 25. – 28. mája 
2015 na Smolenickom zámku v kongresovom centre SAV. 
Viac informácií je uvedených na nasledovnej stránke a na 
webovej stránke konferencie.

	 http://www.measurement.sk/M2015/.

RNDr.	Ing.	Ján	Bartl,	CSc. 
Ústav	merania	SAV,	 
Dúbravská	cesta	9,	 
841	04		Bratislava 
umerbart@savba.sk



Conference Chairman 
M. Tyšler, Slovakia 
 
International Program Committee 
J. Ma ka, Slovakia, chairman 
B. Anti , Serbia  
B. Arendacka, Germany 
G. Barbato, Italy 
V. Bohá , Slovakia 
E. Cocherová, Slovakia 
K. De Buysser, Belgium 
M.N. Durakbasa, Austria 
I. Frollo, Slovakia 
R. Har anský, Slovakia 
J. Havelka, Croatia 
V. Havlí ek, Czech Republic 
Y. V. Chugui, Russia 
A. Chunovkina, Russia 
E. Kawate, Japan 
R. Köning, Germany 
G. Kozmann, Hungary 
H. Kumar, India 
F. Lehocki, Slovakia 

 
L. Lhotská, Czech Republic 
A. Liebert, Poland  
K. Meigas, Estonia 
V. Novickij, Lithuania 
M. Potse, Switzerland  
P.P.L. Regtien, The Netherlands 
A. Rouane, France 
K. Roubík, Czech Republic 
V. Smieško, Slovakia 
M. Štork, Czech Republic 
T. Švantner, Slovakia 
S. Takayama, Japan 
M. Tarata, Romania 
S. Trattnig, Austria 
G. Wimmer, Slovakia 
V. Witkovský, Slovakia 
A. Wo niak, Poland 

 
Local Organizing Committee 
V. Witkovský, Chairman 
P. Andris 
M. Hain 
J. Švehlíková 
A. Dvure enskij 

D. Gogola 
V. Juráš 
M. Škrátek 
M. Teplan 
E. Bukovenová 

 
General Information 
The conference on measurement science, technologies and 
devices will be held in Smolenice situated in Low Carpathian 
mountains near Bratislava, Slovakia. The conference topics 
will cover three main areas: theoretical problems of 
measurement, measurement of physical quantities and 
measurement in biology and medicine. Conference abstracts 
and proceedings will be available at the time of the 
conference. Selected topics will be invited for publication in 
extended form in the journal Measurement Science Review. 
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IMPORTANT DATES 
January 1, 2015 - Registration opening 

- Paper submission opening  
March 15, 2015 - Paper submission deadline 
  (.doc or .docx, max. 4 pages, 5 MB) 
March 31, 2015 -  Notification of acceptance 

- Reviewers’ comments 
April 25, 2015 Deadline for  

- guaranteed accommodation, 
- early registration rates, 
- submission of corrected papers, 
- registration with published paper 

May 25 - 28, 2015 Conference  

First Announcement 
Call for papers 



Aim of the Conference 
Aim of the conference is to present recent developments in 
theory of measurement, measuring methods and measuring 
devices for research, industry and medicine. 
The conference will offer an opportunity to exchange 
personal expertise and establish new professional contacts. 
Special sessions will give insight into selected areas of 
measurement theory and technologies.  

Main Conference Topics 
Theoretical Problems of Measurement 
- theory of measurement 
- mathematical processing of measured data  
- measurement uncertainty minimization 
- statistical methods in data evaluation and modeling 
- measurement as an interdisciplinary activity 
- measurement science in education 

Measurement of Physical Quantities 
- measurement of basic physical quantities 
- magnetic and electric fields measurements 
- measurement measurement in material science 
- measurement of geometrical and mechanical quantities 
- measurement in electromagnetic compatibility 
- measurement in semiconductors R&D 
- measurement in nanotechnology 

Measurement in Biomedicine 
- biosensors 
- bioelectric and biomagnetic fields measurement 
- biosignal measurement, processing and analysis 
- medical imaging, image processing and technologies 
- model based biomeasurements 
- neural networks in biomeasurement 
- telemeasurement in biomedicine 
- nanomeasurement in medicine 

Conference Program 
Invited lectures, oral presentations and posters will be 
included in the conference program. Special sessions will be 
included under the auspices of the organizers and sponsoring 
professional societies. Outline of the conference program is at 
conference web page http://www.measurement.sk/M2015. 

The conference language is English. 

Paper Submission 
Camera-ready papers should be submitted in Microsoft Word 
“.doc” or “.docx” format by March 15, 2015. Authors have 
to sign-in on the conference web page and upload the paper 
in requested format.  Manusript updates can be uploaded until 
the submission deadline. Each paper will be reviewed by two 
reviewers. Decision on paper acceptance and suggested 
corrections will be announced until March 31, 2015. 
Maximum 4 pages are allowed for regular papers, one or two 
papers may be submitted by one registered author. Template 
paper including all necessary formatting is available on the 
conference web page http://www.measurement.sk/M2015.   

Registration and Fee Payment 

Participants can register for the conference by signing-in and 
filling the registration form on the conference web page 
http://www.measurement.sk/M2015. Registration is valid 
after the conference fee is paid to the Conference Secretariat. 
Early registration fee is 350 EUR for regular participants, 
300 EUR for IEEE/SMS/URSI members, 250 EUR for 
students and 200 EUR for accompanying persons. Fee 
includes conference materials, admission to all conference 
sessions and coffee-break refreshments, welcome reception, 
banquet and guided excursion. For accompanying persons 
social program will be organized during the conference 
sessions. 
For registration after April 25, 2015 or on site all fees will be 
increased by 50 EUR. 
Payment is possible by bank transfer or by credit card. 
Details for both methods are shown on the conference web 
page http://www.measurement.sk/M2015. On site registration 
can be paid in cash. 

Accommodation and Board 
Accommodation and meals in the Smolenice castle can be 
ordered in the registration form. Accommodation includes 
breakfast and can be reserved for the period from May 24 
until May 28, 2015. Depending on the room type, the prices 
are from 30 to 70 EUR per bed / per night. Lunches and 
dinners can be ordered for 12 EUR per meal. For actual 
information on room availability visit the conference web 
page http://www.measurement.sk/M2015. 

Conference Venue and Transportation 
The 10th International Conference on Measurement will be 
held in the Congress Center of the Slovak Academy of 
Sciences in the Smolenice castle situated in Small 
Carpathians mountains about 60 km from Bratislava. 

The original castle was rebuilt in the beginning of the 20th 
century in romantic style. Now, after a large renovation it 
offers full comfort in several well equipped conference rooms 
including videoconferencing and free wireless network 
connection. Accommodation is in suites, single, double or 
more-bed rooms, all with their own bathrooms. Participants 
can rest in the quiet corners of the castle or in its gardens, or 
can walk in nice parks surrounding the castle.  

    

The castle in Smolenice can be reached from Bratislava by 
bus, taxi or train. Besides the public transport, special free 
conference buses from/to Bratislava will be organized before 
and after the conference on May 24 and May 28, 2015. 

Bratislava is accessible by plane (airport Bratislava or airport 
Vienna), by train or by bus.  
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