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Výskum a vývoj

SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE A ŠTATISTICKÁ KONTROLA 
SKUTOČNÉHO OBSAHU SPOTREBITEĽSKÉHO BALENIA  
– DOVOLENÉ PREBERACIE PLÁNY
Anna	Kováčiková,	Jakub	Palenčár 

Abstrakt
Článok	 popisuje	 referenčné	 a	 dovolené	 plány	 pre	 štatistickú	 kontrolu	 skutočného	 množstva	 produktu	 v	 spotrebiteľských	
baleniach.	Možnosti	overenia	použitých	vzorkovacích	plánov	sú	znázornené	z	hľadiska	súladu	s	danými	odchýlkami	referenčných	
plánov.	Tento	článok	ďalej	popisuje	povolený	plán	odberu	vzoriek	v	prípade,	že	došlo	k	poškodeniu	 jednej	alebo	viacerých	
vzoriek.	Tento	článok	popisuje	analýzy,	ktoré	z	týchto	povolených	plánov	odberu	vzoriek	majú	rovnakú	úroveň	spoľahlivosti	
ako	referenčné	plány	odberu	vzoriek.	

Kľúčové slová
spotrebiteľské	balenie,	štatistická	kontrola,	preberací	plán,	dovolený	preberací	plán
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Príspevok v plnom znení je súčasťou časopisu Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2022,  
ktorého vydavateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

PREPACKAGE AND THE STATISTICAL CONTROL OF THE ACTUAL 
CONTENT OF PREPACKAGE — PERMITTED SAMPLING PLANS

Anna	Kováčiková,	Jakub	Palenčár
Abstract
The	paper	 describes	 the	 reference	and	permitted	plans	 for	 statistical	 control	 of	 the	 actual	 product	 quantity	 in	 consumer	
packages.	The	possibilities	of	verifying	the	sampling	plans	are	shown	in	terms	of	compliance	with	the	given	deviations	of	the	
reference	sampling	plans.	This	paper	further	describes	the	permitted	sampling	plan,	in	case	when	one	or	more	of	the	samples	
was	/	were	damaged.	This	paper	describes	the	analyzes,	by	which	these	permitted	sampling	plans	have	the	same	level	of	
confidence	as	the	reference	sampling	plans.	

Keywords
prepackage,	statistical	control,	sampling	plan,	permitted	sampling	plan
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1   Úvod
V priemyselnej praxi sa neustále vyskytujú požiadavky 
na meranie hladiny skladovaných médií – kvapalných ale-
bo sypkých materiálov v skladovacích nádržiach. Jednou 
z možností kontaktného spôsobu merania výšky hladiny je 
aplikácia plavákového hladinomera. Tieto meradlá patria 
do kategórie, ktorých používanie poväčšine súvisí s platba-
mi a mali by sa pravidelne overovať. Do istého času sa met-
rologická kontrola týchto meradiel vykonávala iba v labora-
tórnych podmienkach, meracie zariadenia boli integrované 
do veží alebo šácht konštruovaných na konkrétny tento účel. 
V roku 2015 Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej len 
„SLM“) v spolupráci so Strojníckou fakultou Žilinskej univer-
zity v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti navrhla ori-
ginálne riešenie na metrologickú kontrolu plavákových hla-
dinomerov, tzv. ZOH-1 (Zariadenie na overovanie hladino-
merov), ktoré umožnilo realizovať metrologickú nadväznosť 
priamo v priestoroch u zákazníkov. Riešenie bolo postavená 
na základoch úžitkového vzoru SLM č. 6864.

2   Princíp merania

Na obrázku 1 je znázornený princíp merania, na obrázku 2 
reálne prevedenie ZOH-1. Zariadenie pozostáva z pohyb-
livej kladky (P1) zavesenej na lanku (S2), testovaného pla-
vákového hladinomera (S1), pevnej kladky (P2), nádoby (2) 
umiestnenej na váhe (4) naplnenej kvapalinou (3). Na osi 
pohyblivej kladky (P1,1) je zavesený posúvač (S3) ponorený 

NOVÁ GENERÁCIA  
MERACIEHO SYSTÉMU  
NA OVEROVANIE A KALIBRÁCIU  
PLAVÁKOVÝCH HLADINOMEROV
Tomáš	Kliment,	Ľuboš	Kučera,	Miloš	Ujlaky,	Daniel	Kysler

Abstrakt
Príspevok	predstavuje	inováciu	1.	generácie	originálneho	zariadenia	na	kalibráciu	a	overovanie	plavákových	hladinomerov,	
určených	 na	 meranie	 výšky	 hladiny	 vo	 veľkokapacitných	 zásobníkoch	 na	 kvapalné	 uhľovodíkové	 palivá.	 Nová	 generácia	
je	 postavená	 na	 inovovanej	 konštrukcií,	 na	 nahradení	 mechanického	 dĺžkového	 meradla	 za	 inkrementálny	 snímač	 dĺžky	
a	automatizácií	procesu	merania,	spracovania	a	vyhodnotenie	výsledkov	meraní.	Riešenie	je	výsledkom	oddelenia	výskumu	
a	vývoja	v	SLM.	

Kľúčové slová
plavákový	hladinomer,	dĺžka,	metrologická	nadväznosť,	presnosť,	automatizácia
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do kvapaliny (3). Nastavovacia vážiaca časť pozostáva z pev-
nej kladky (P3), pohyblivej kladky (P4) a protizávažia (6). 
Drôt (S2) sa ručne navíja na navíjaciu kladku (P5). Meranie 
dĺžky lanka je realizované posuvným meradlom (5) (rozsah 
300 mm).

Obrázok	č.	1 Princíp	merania	ZOH-1

Obrázok	č.	2	Reálne	prevedenie	ZOH-1
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3   Nová generácia ZOH-2

Úlohou prvej generácie ZOH-1 bolo overiť aplikačné možnos-
ti zariadenia v reálnej praxi, identifikovať rezervy a možnosti 
pre zlepšenie kvality a efektívnosti procesu merania. V nad-
väznosti na spätnú väzbu z praxe, v nadväznosti trendu maxi-
malizácie automatizácie metrologických výkonov v SLM, boli 
identifikované niektoré podnety na inováciu ZOH-1.
• Zvýšenie kvality merania znížením výslednej neistoty 

merania
• Automatizácia procesu merania, spracovania a vyhodno-

tenia výsledkov meraní ZOH
Po analýze a zohľadnení podnetov na inováciu vznikla nová 
generácia zariadenie na overovanie hladinomerov s označe-
ním ZOH-2.

3.1  Zvýšenie kvality merania znížením výslednej neistoty 
merania 

S cieľom zvýšenia kvality bolo nevyhnutné nahradiť posuv-
né meradlo, určené na meranie dĺžky odvinutého lanka, 
novým druhom meradla a spôsobom merania. Na obrázku  
č. 3 je znázornená nová schéma, ktorá oproti obrázku č. 1  
je charakterizovaná úpravou kladky P4 doplnená pohonom 
5 s prevodovým remeňom 6.  Pre tento účel merania bol vy-
braný inkrementálny enkóder. Z pohľadu praktickej aplikácie 
bol použitý presný inkrementálny enkóder s rotačným krúž-
komktorý má po jeho obvode 23600 optických značiek. Jeho 
snímač má interpolačný faktor 10, čo znamená, že otočke 
o 360° zodpovedá 236000 periód obdĺžnikového signálu 
TTL logiky. Snímač generuje dva signály, navzájom posunu-
té o T/4 periódy signálu na určenie smeru pohybu. Jedná 
sa teda o relatívny snímač uhlu pootočenia s rozlíšiteľným 
smerom rotácie. Enkóder je pevne pripevnený ku odmeria-
vacej kladke P4 (obrázok č. 4) s priemerom cca 105 mm, 
ktorej súčasťou je vodiaca drážka pre lanko plaváka. Pri da-
nom rozlíšení enkódera a priemeru odmeriavacej kladky je 
dĺžková rozlíšiteľnosť cca 1,4 µm. V prípade novej generácie 

ZOH-2 sa meria odvinutá dĺžka lanka pomocou enkódera 
pevne spojeného s odmeriavacou kladkou, v ktorej je vede-
né lanko. Náročnou úlohou v tomto prípade bolo stanoviť 
najmenší priemer, resp. obvod najmenšieho priemeru dráž-
ky kladky. Pre uvedený zámer bolo použité lineárne vedenie 
a laserový interferometer.
Výmenou odmeriavacieho systému sa prispelo nielen k zvý-
šeniu presnosti merania, ale aj k eliminovaniu chýb, ktorých 
zdrojom boli úsekové merania pomocou posuvného merad-
la a tiež možnej kosíniusovej chyby vznikajúcej pri aretácii 
lanka na pohyblivej časti ramena posuvného meradla. 
S aplikáciou nového odmeriavacieho systému bol nevyhnut-
né eliminovať vplyv možných vibrácií skúšaného plavákové-
ho hladinomera na citlivý odmeriavací systém. Z uvedeného 
dôvodu sa muselo pristúpiť k inovatívnej konštrukcii rámu, 
kedy sa nezávisle oddelili rámy skúšaného meradla a odme-
riavacieho systému. 

Obrázok	č.	3	Nová	schéma	ZOH	2

Obrázok	č.	4	Odmeriavacia	kladka	ako	súčasť	meracieho	telesa
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3.2  Automatizácia procesu merania ZOH 
Nová generácia ZOH-2 bola v rámci automatizácie procesu 
merania rozšírená o pohon odmeriavacej kladky, riadenie 
celého systému pomocou PLC, ktoré zahŕňa komunikáciu 
s meradlom, servopohonom, enkóderom, s vážiacim zaria-
dením a snímačmi podmienok okolia.

8, 9 – Komunikačná jednotka hladinomera
10 – Switch  
11 – PLC 
12 – PC 
13 – 5V galvanický oddelený zdroj 
14 – 24V galvanický oddelený zdroj  
15 - Teplomer s platinovým snímačom PT100

tačným relatívnym enkodérom. Lanko je navíjané na navi-
jak, ktorého pohyb je automatizovaný pomocou servopoho-
nu. Pohyb navijaka je ovplyvňovaný PD regulátorom tak, aby 
nahradil plynulé odvíjanie a navíjanie rukou. Samotný pro-
ces overenie je teda úplne autonómny a nevyžaduje obslu-
hu. Výsledky sú spracované a vyhodnotené prostredníctvom 
na mieru naprogramovaného softvéru.

Záver

Výsledkom inovácie je nová generácia meracieho systému, 
skúšobného standu na overovanie plavákových hladino-
merov. Oproti predchádzajúcemu riešeniu priniesla vyššiu 
kvalitu v podobe vyššej presnosti a nižšej neistoty merania 
a poskytla vysokú mieru automatizácie. Účasť technika je 
len v počiatočnej fáze metrologického výkonu, pri príprave 
procesu merania. Samotný proces overenia je plne automa-
tický. Pomocou servopohonu, PID regulátora je možné sta-
noviť presné podmienky navíjania a odvíjania lanka hladino-
mera. Zariadenie sa od roku 2020 používa v praxi. Princíp aj 

Obrázok	č.	5	Bloková	schéma	skúšobného	zariadenia

4   Praktické prevedenie ZOH-2

Na obrázku č. 6 je možné vidieť ZOH-2 v praktickom preve-
dení pri prezentácii v rámci LABORATORY TOUR v SLM, po-
čas  54. zasadnutie CIML v Bratislave. 
Proces merania na ZOH-2 spočíva v tom, že odvinutá dĺž-
ka lanka sa meria pomocou meracieho kolieska s drážkou 
(v ktorej je vedené lanko) a jeho pootočenie je merané s ro-

Popis jednotlivých častí blokovej schémy: 
1 – Overovaný hladinomer
2 – Rotačný krúžok (priemer 150 mm) 
3 – Inkrementálny enkodér (rozlíšenie 0,5 µm) 
4 – Váha 2. triedy presnosti 
5 – Servopohon s prevodovkou
6 – Riadenie servopohonu 
7 – Konvertor logiky (z TTL na 24V logiku)
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NEW GENERATION OF MEASURING SYSTEM FOR VERIFICATION  
AND CALIBRATION OF FLOAT LEVEL METERS

Tomáš	Kliment,	Ľuboš	Kučera,	Miloš	Ujlaky,	Daniel	Kysler
Anotation
The	paper	 presents	 an	 innovation	of	 the	 1st	 generation	of	 original	 equipment	 for	 calibration	and	 verification	of	 float	 level	
meters,	designed	for	measuring	the	level	in	large-capacity	tanks	for	liquid	hydrocarbon	fuels.	The	new	generation	is	based	on	an	
innovated	design,	the	replacement	of	a	mechanical	length	gauge	with	an	incremental	length	sensor	and	the	automation	of	the	
measurement	process,	processing	and	evaluation	of	measurement	results.	The	solution	is	the	result	of	the	SLM	R&D	department.	

Keywords
float	level	meter,	length,	metrological	continuity,	accuracy,	automation
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PREDSTAVUJEME SLOVENSKÉ NOTIFIKOVANÉ OSOBY
Kolektív odboru skúšobníctva a európskych záležitostí

V tejto časti článku si Vám dovoľujeme predstaviť 
slovenské notifikované osoby, ktoré vykonávajú činnosti 
notifikovanej osoby od roku 2003 a ich nosnou činnosťou 
je posudzovanie zhody elektrických a rádiových zariadení.
Nasledujúce otázky sme položili Technickému skúšobnému 
ústavu Piešťany, š.p., SKTC-104, NO 1299 a EVPÚ a. s., Nová 
Dubnica, SKTC-101, NO 1293.
1. Od kedy pôsobíte ako notifikovaná osoba?
2. Čo bolo pre Vás najväčšou výzvou, aby ste sa 

presadili ako notifikovaná osoba na európskom 
trhu?

3. Aké sú Vaše najväčšie problémy, s ktorými musíte 
zápasiť?

4. Komu poskytujete Vaše služby a z akých krajín sú 
Vaši zákazníci?

5. Na čo ste ako notifikovaná osoba hrdý? Čím sa 
chcete pochváliť alebo čo pokladáte za najväčší 
úspech Vašej skúšobne?

6. Aké máte plány do budúcna?

1. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. SKTC-104, 
NO 1299 (ďalej len „TSÚ Piešťany, š.p.“) patrí medzi 
najstaršie a najväčšie skúšobne v SR. Jej historické 
korene siahajú k dátumu 04.02.1952, keď začala svoju 
skúšobnícku činnosť. Prvé autorizácie získal náš ústav 
v rámci Československej republiky. K 1.1.1993 sa stal jeho 
zriaďovateľom ÚNMS SR, prostredníctvom ktorého TSÚ 

Piešťany, š.p. získal identifikačný kód autorizovanej osoby 
SKTC-104. Ako notifikovaná osoba pôsobí TSÚ Piešťany, 
š.p. pod identifikačným kódom notifikovanej osoby 1299 
od 1. júla 2003, keď vstúpila do platnosti dohoda PECA 
medzi SR a Európskym spoločenstvom súvisiaca s riešením 
jednotného prístupu k posudzovaniu zhody.

2. Motiváciou presadiť sa ako autorizovaná osoba a notifi-

kovaná osoba bola historická zodpovednosť zachovania slu-
žieb v oblasti posudzovania zhody hlavne pre slovenských 
výrobcov. Podpisom PECA dohody a následne vstupom SR 
do EÚ sa podstatne zmenili podmienky uvádzania výrobkov 
na jednotný trh. Iná cesta, ako získať autorizáciu a notifiká-
ciu na svoju činnosť, by znamenala skôr či neskôr utlmenie 
smerované k ukončeniu našej pôsobnosti.

3. TSÚ Piešťany, š.p. v rámci svojej pôsobnosti zápasí s ne-
rovnosťou podmienok súťaženia s organizáciami pôsobia-
cimi v zhodných alebo podobných činnostiach. Tieto tvoria 
existujúce prekážky brániace podniku v jeho ďalšom rozvoji 
a konkurencieschopnosti. Vstupom Slovenska do EÚ v roku 
2004 prevzalo Slovensko európsku legislatívu posudzovania 
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zhody a kontrola výrobkov bola presunutá do pôsobnosti or-
gánov dohľadu nad trhom. Tým sa značne obmedzili štátne 
finančné toky, čo ovplyvnilo proces transformácie štátnych 
skúšobní na rôzne formy privátneho vlastníctva. TSÚ Piešťa-
ny, š.p., proces transformácie nezachytil a zostal ako skúšob-
ňa jediným štátnym podnikom. Ponechaním statusu štát-
neho podniku sa TSÚ Piešťany, š.p. v priebehu rokov dostal 
do zvláštnej pozície na trhu. Názov „štátny podnik“ evokuje, 
že podnik dostáva prostriedky zo štátneho rozpočtu, partici-
puje na štátnych zákazkách, že štát finančne podporuje jeho 
rozvoj po technickej a personálnej stránke. V skutočnosti 
TSÚ Piešťany, š.p., za posledných 10 rokov svojej existencie 
nedostal od štátu žiadnu tzv. štátnu zákazku a je v podstate 
podnikateľským subjektom, ktorý sa v  konkurenčnom pros-
tredí musí riadiť zákonom o štátnom podniku. Tento fakt ho 
stavia do nevýhodnej pozície na trhu, keď musí konkurovať 
organizáciám s podobným zameraním, veľmi často veľkým 
zahraničným skúšobniam. V súčasnosti ako štátny podnik je 
povinný v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prí-
stupe k informáciám verejne sprehľadňovať svoju súčasnú 
a pripravovanú činnosť, čo ho z hľadiska konkurencie značne 
znevýhodňuje. 
V ostatných rokoch klesá záujem odborne zdatných 
vyso koškolsky vzdelaných technikov pracovať v oblasti 
posudzovania zhody. Takisto klesla úroveň absolventov 
odborných škôl, ktorí v minulosti tvorili jadro skúšobníckych 
tímov. Preto musí TSÚ Piešťany, š.p. pristupovať k preškoleniu 
a doplňujúcemu vzdelávaniu prijímaných pracovníkov.

4. V oblasti autorizácie a notifikácie TSÚ Piešťany, š.p. po-
skytuje služby prednostne slovenským výrobcom a dovoz-
com, ale máme zákazníkov aj v susediacich krajinách a v kra-
jinách východného trhu.

5. Ako autorizovaná osoba a notifikovaná osoba sme hrdí 
na rozsah notifikácie. V súčasnosti sme notifikovaní na  11 
európskych predpisov. Sú to: 
Smernica (ES) 2000/14/ES Emisia hluku v prostredí  

pochádzajúcu zo zariadení  
používaných vo voľnom  
priestranstve

Smernica (ES) 2006/42/ES Strojové zariadenia
Nariadenie (EÚ) 305/2011 Stavebné výrobky
Smernica (ES) 2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
Smernica (EÚ) 2014/29/EÚ Jednoduché tlakové 

nádoby
Smernica (EÚ) 2014/30/EÚ Elektromagnetická 

kompatibilita
Smernica (EÚ) 2014/33/EÚ Výťahy a bezpečnostné 

časti do výťahov
Smernica (EÚ) 2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné 

systémy určené na 
použitie v prostredí 
s nebezpečenstvom 
výbuchu

Smernica (EÚ) 2014/53/EÚ Rádiové zariadenia
Smernica (EÚ) 2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
Nariadenie (EÚ) 2016/426 Spotrebiče spaľujúce 

plynné palivá 

Tento rozsah nám umožňuje ponúkať zákazníkom 
pomerne široký sortiment našich služieb. Hrdí sme na 
všetky smernice a nariadenia, lebo za každou získanou 
autorizáciou a notifikáciou je skryté nevyčísliteľné úsilie 
našich zamestnancov v oblasti zvyšovania kvalifikácie 
a získavania praxe v príslušných technických odboroch. 

Osobitne sme radi, že sa nám podarila zachytiť 
narastajúca požiadavka trhu o služby v rozsahu smernice 
2014/53/EÚ pre rádiové zariadenia, ktoré sa v súčasnosti 
stávajú súčasťou moderných spotrebičov.

6. Analyzujeme problematiku požiadaviek trhu so 
zameraním sa na súčasné inovačné procesy a ich vplyv na 
bezpečnosť výrobkov, ktorých posudzovanie zhody máme 
vo svojom portfóliu. Zároveň uvažujeme o spôsoboch 
zabezpečenia ľudských zdrojov pre danú činnosť, ktoré 
chceme realizovať formou získavania špecialistov v danom 
odbore do zamestnaneckého pomeru, ako aj formou 
doškolenia vybraných zamestnancov z našich radov.
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1. EVPÚ, a. s., SKTC-101 je notifikovaná osoba č. 1293 (ďa-
lej len „EVPÚ“) pre posudzovanie zhody výrobkov od roku 
2003. Notifikácia v rámci EÚ bola jedným z vrcholov me-
dzinárodných aktivít skúšobne EVPÚ. Skúšobné laboratóriá 
začali svoju činnosť už v roku 1969 v rámci kombinátu ZTS 
v EVÚ a pokračovali po založení EVPÚ v roku 1992 získaním 
prvých akreditácií a autorizácií v rámci ČSFR. Po vzniku Slo-
venskej republiky EVPÚ pôsobila ako jedna z prvých autori-
zovaných osôb, čo vyvrcholilo v rokoch 2003 a 2004 ziskom 
notifikácií pre viacero európskych smerníc.    

2. Výzvou na presadenie sa na európskom trhu ako 
notifikovaná osoba bolo samotné zameranie skúšobných 
laboratórií a Certifikačného orgánu pri našich aktivitách. 
Už od začiatku svojej činnosti sme ponúkali svoje služby 
pre slovenských a európskych výrobcov. Pri rokovaniach 
o vstupe Slovenskej republiky do EÚ vznikla požiadavka 
začlenenia slovenského skúšobníctva do európskeho. Po 
podpise Protokolu PECA bolo už v roku 2003 umožnené 
slovenským skúšobniam a certifikačným orgánom získať 
možnosť ponúkať služby posudzovania zhody v rozsahu 
notifikácie na celom európskom trhu rozšírenom o SR. 

3. V súčasnosti sa stretávame s problémami pri 
presadzovaní sa slovenských podnikateľských subjektov na 
európskych a svetových trhoch. Tieto subjekty sa stretávajú 
s dodatočnými požiadavkami od ich odberateľov na ďalšie 
skúšky a certifikácie, ktorými podmieňujú odber tovaru. 
Požadujú od nás potom služby a certifikácie, ktoré nie vždy 
dokážeme zabezpečiť.

4. Zo štruktúry zákazníkov vidíme, že sú to väčšinou zahra-
niční výrobcovia, ktorí využívajú naše služby. Podnikateľské 
subjekty na Slovensku väčšinou vyrábajú pre zahraničné 
firmy alebo sú ich subdodávateľmi a požiadavky na výrobu, 
výrobnú dokumentáciu pre výrobky dostávajú zo zahraničia 
a už nepotrebujú posúdenie zhody. 
 

5. Hlavným cieľom EVPÚ je poskytovanie služieb v oblas-

ti skúšania a certifikácie, ktoré kladú dôraz na efektívnosť 
výrobcov a predajcov, ktorí rýchlejšie presadzujú svoje vý-
robky na národných, európskych a medzinárodných trhoch. 
Máme vybudovaný a fungujúci systém riadenia kvality pre 
posudzovanie zhody, certifikáciu a skúšanie výrobkov, in-
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špekčné a kalibračné služby. Je veľkým úspechom a príno-
som pre zákazníkov, že už od roku 1995 sme riadnym členom 
medzinárodných certifikačných systémov CCA a IECEE-CB. 
V roku 1998 bolo vybudované EMC laboratórium so semia-
nechoidnou komorou s možnosťou merania vyžarovania do 
vzdialenosti 10 m ako jedinou na Slovensku, čo nás radí me-
dzi špičkové pracoviská pre merania EMC v strednej Európe. 
To nám umožnilo rozšíriť svoje pôsobenie v medzinárodných 
certifikačných štruktúrach IECEE-CB a od februára 2005 vy-
dávať medzinárodne platné certifikáty IECEE-CB EMC, čo 
využívajú najmä výrobcovia zdravotníckych zariadení pri 
posudzovaní EMC pred ich uvedením na európske a svetové 
trhy. Od roku 2013 pracujeme v medzinárodnej certifikačnej 
schéme ENEC Mark a udeľujeme značku ENEC, požadovanú 
výrobcami svietidiel pre uvedenie ich výrobkov na medziná-
rodné trhy. 

6. Do budúcna sa chceme naďalej snažiť o rozširovanie 
spolupráce s inými skúšobňami a notifikovanými osobami 
na Slovensku a v zahraničí, aby bolo možné poskytnúť našim 
zákazníkom komplexné služby pri uvádzaní ich výrobkov na 
trh.

kolektív	odboru	skúšobníctva	 
a	európskych	záležitostí
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V dňoch 15. a 16. júna 2022, po 
dvoch rokoch nútenej prestáv-
ky v dôsledku pandemických 
opatrení, sa konalo jubilejné 
50. Fórum metrológov. Organi-
zátor, Slovenská metrologická 
spoločnosť (SMS) sa opäť raz 
inšpiroval témou Svetového 
dňa metrológie 2022, ktorou 
je: „METROLOGY IN THE DI-
GITAL ERA“.  Okrem uvedenej 
nosnej témy boli predmetom 
fóra aj štandardné témy ako 
novela zákona o metrológii, 
pripravovaná novela vyhlášky 
o meradlách a metrologic-
kej kontrole, výskum a vývoj 
v metrológii. Konferencia sa konala pod záštitou Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej repub-
liky (ÚNMS) v priestoroch Hotela Partizán, Tále – Bystrá. 
Cieľom fóra metrológov bolo položiť základy pre efektívnu 
výmenu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajú-
cich sa implementácie digitálnych technológií do merania a 
metrológie a to prierezovo celým národným metrologickým 
systémom – regulátorom, predajcami meradiel, národnými 
autoritami pre vedeckú a legálnu metrológiu, firemnými 
metrológmi a orgánmi trhového dozoru a dohľadu. Program 
bol rozdelený do troch špecifických oblastí:

- Metrológia v digitálnej ére
- Výskum a vývoj v oblasti merania a metrológie
- Metrologická legislatíva 

50. FÓRUM METROLÓGOV

50. Fórum metrológov otvorili úvodnou prednáškou dvaja 
predsedovia, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metro-
lógiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a predseda Slovenskej 
metrologickej spoločnosti (SMS). 
Úvodná prednáška fóra bola venovaná digitálnej transfor-
mácii. Pripomenula nám dobu analógovú, ako aj bežné digi-
tálne súčasti dnešného sveta, poukázala na trend jednotné-
ho digitálneho trh EÚ. Prednáška naznačila možné výhody 
aj nevýhody digitalizácie, stav digitalizácie na Slovensku, ne-
vyhnutné požiadavky pre ďalší rozvoj digitalizácie z pohľadu 
ÚNMS SR a zainteresovaných strán vo vzťahu k službám pre 
firmy a občana. Digitalizácia sa týka širokého spektra ved-
ných disciplín, týka sa oblasti metrologickej nadväznosti na 
jednotky SI a týka sa aj legálnej metrológie. Transformácia je 
úzko spojená s využívaním prvkov priemyslu 4.0 a činností si 
vyžadujú holistický prístup. Digitálna transformácia v metro-

lógii je obrovskou výzvou a prináša 
množstvo výhod. 
Nasledujúca prednáška bola v du-
chu aplikácie prvkov umelej inte-
ligencie a automatizácie v praxi. 
Dobrým príkladom je nová generá-
cia systému na metrologickú kon-
trolu meracích zostáv na čerpacích 
staniciach PHM (PHM, LPG, AD 
BLUE, WSE), ktorý vyvinula Sloven-
ská legálna metrológia, n. o. (SLM) 
v spolupráci so Žilinskou univerzi-
tou (UNIZA). Príspevok predstavuje 
novú generáciu systému pre met-
rologickú kontrolu výdajných stoja-
nov na čerpacích staniciach pohon-
ných hmôt. Nový systém je výsled-
kom výskumu a vývoja s úspešnou 
aplikáciou v praxi. Nová generácia 
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systému využíva vysoký stupeň automatizácie, inteligent-
ný obraz spracovanie, prvky umelej inteligencie a aplikácia 
ďalších inovatívnych riešení. Cieľom nie je len komplexnosť 
služby a jej efektívnosť ale aj prioritne zabezpečenie dôve-
ryhodnosti a spoľahlivosť výsledkov merania. Digitalizácia sa 
týka aj spracovania vyhodnotenia výsledkov meraní, gene-
rovania certifikátov a automatickému zasielaniu výsledkov 
overenia zákazníkovi. 
Ďalší zaujímavý príklad digitalizácie odprezentoval zástupca 
Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorý odprezentoval 
koncept inteligentného systému metrologickej kontroly vá-
žiacich zariadení, ktorý v rámci svojej dizertačnej práce do-
tiahol aj do etapy overenia konceptu v praxi. Koncept met-
rologickej kontroly sa týka širokého spektra typov váh. Pre 
aplikáciu konceptu do praxe bolo použité robotické rame-
no na manipuláciu s etalónmi, váha II. triedy presnosti ako 
predmet overenia, kamerový systém Cognex na rozpozná-
vanie, riadiaci systém PLC, dotykový ovládací systém a pod. 
Rozsah realizácie konceptu bol prezentovaný prostredníc-
tvom videoprojekcie. 

Smart metering je v súčasnosti jedným už pomerne bežne 
využívaným nástrojom. Aké dôležité sú dáta z meraní elek-
trickej energie pre používateľa, o tom účastníkov informoval 
zástupca Západoslovenskej distribučnej spoločnosti. Infor-
moval nielen o dôležitosti dát pre používateľa, o metódach 
spracovania a štatistického vyhodnotenia dát, ale aj o tom, 
že dáta sú pod najvyššou kybernetickou ochranou (137 mi-
liárd dát ročne). Namerané dáta používateľ používa, napr. 
na kontrolu za účelom identifikácie podozrivých správaní za 
účelom odhaľovať neoprávnené odbery. 
Automatizačné prvky, ktoré je možné aplikovať pri nových 
riešeniach v metrológii predstavil zástupca oddelenia výsku-
mu a vývoja v SLM. Rámcovo informoval o troch prístupoch: 
regulátory (PD regulátory, Ziegler – Nicholsová metóda), 
strojové videnie (kovolučné neurónové siete) a strojové vi-
denie (detekcia hrán). Aplikáciu prezentovaných prvkov do-
kumentoval na praktických aplikáciách v SLM. 
Internet veci je základným a kľúčovým prvkom Priemyslu 
4.0. Firma Orange predstavila aj inú, pre niekoho možno 
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netradičnú oblasť portfólia služieb. Ponúka siete, zariade-
nia, platformu ako aj vizualizáciu a manažment dát. Orange 
prestavil smart metering určený pre všetky bežné meradlá 
spotreby energie, doplnené o komunikáciu s alarmami, sní-
mačmi pre meranie teploty a vlhkosti. V porfóliu služieb je aj 
Outdoor Smart tracking, či monitoring prostredia.
Zástupca ÚNMS SR a zároveň doktorand STU v jednej oso-
be, predstavil digitalizáciu národného metrologického sys-
tému v podmienkach SR. Cieľom je digitálna transformácia 
so zapojením všetkých zainteresovaných strán. Prednáška sa 
dotkla existujúcich iniciatív v EU (projekt Smartcom, EMPIR, 
CIPM, WELMEC, VDI, IEC,..) a možností čerpania finančných 
prostriedkov na digitalizáciu. V rámci prednášky boli defi-
nované úlohy pre digitalizáciu v podmienkach SR, identifi-
kované procesy národného metrologického systému, ale aj 
očakávané prínosy z transformácie. 

Digitálna transformácia v podmienkach SLM prináša úvahu 
prečo digitalizovať, na čo sa zamerať, či aké prvé kroky uro-
biť smerom k digitalizácii. V prvom rade je to centralizácia 
dát, riadenie procesov a automatizácia výstupov. Cieľom je 
efektivita systému s dopadom na kvalitu služieb pre zákaz-
níka. SLM ponúka pre zákazníka elektronický objednávkový 
systém, prehľad obchodných aktivít, databázu meradiel, 
automatické zasielanie certifikátov vo vybraných oblastiach 
pokrytých špeciálnou softvérovou platformou vyvinutou 
v SLM. SLM pripravuje identifikačný systém postavený na QR 
kódoch, ktorý umožní skontrolovať pravosť vydaných dokla-
dov, rýchly prehľad o metrologickej kontrole meradla. Odde-
lenie VaV neustále vyvíja aktivity týkajúce sa automatizácie 
a digitalizácie s cieľom preukázať transparentnosť metrolo-
gických výkonov v SLM. 
Zástupca STU predstavil výhody digitálneho kalibračného 
certifikátu pri meraní. Predstavil využitie pri kalibrácii, me-
raní, vyhodnotení výsledkov meraní. Kalibrácia vo všeobec-
nosti pozostáva z dvoch krokov určenia vlastností kalibrova-
ného meradla v porovnaní s etalónom a využitie získaných 
informácií pri meraní kalibrovaným meradlom. V praxi sa 
informácie získané v prvom kroku uvádzajú v klasickom 
kalibračnom certifikáte a je na používateľovi kalibrované-
ho meradla, ako ich využije pri meraní. Digitálny kalibračný 
certifikát prináša možnosti poskytovania množstva dodatoč-
ných údajov vychádzajúcich z veľkého množstva dát, ktoré 
môže digitálny certifikát archivovať a ktoré môžu byť prida-
nou hodnotou pre zákazníka. Príspevok predstavuje jeden z 
možných prístupov k tomuto problému a demonštruje ho na 
konkrétnom príklade. 

Aj meranie rýchlosti motorových vozidiel na cestách I, II a 
III triedy, tak ako aj iné oblasti, prechádza digitalizáciou. Zá-
stupca ZŤS Elektronika predstavil meracie systémy, princípy 
a metódy používané na meranie okamžitej rýchlosti. Zaují-
mavosťou je, že meracie systém okrem iných modulov môžu 
využívať aj moduly na rozpoznávanie EČV, ktoré využívajú 
prvky umelej inteligencie.
Zástupca firmy Kalibrátory predstavil portfólio meradiel a 
softvéru, služieb, automatizované a digitalizované riešenia 
v podobe kalibračných postupov, prenosu a ukladania dát na 
cloude, vyhodnotenia formou analýzy, či vizuálizácia formou 
použitia aplikácie Beamex bMobile.
Druhý deň prednášok sa niesol v znamení výskumno-vývojo-
vých činnosti v metrológii. Cieľom bolo prezentovať výsled-
ky aplikovaného výskumu v podmienkach univerzít a súk-
romných spoločností. 
Riaditeľ SMÚ odprezentoval výskumný a inovačný program 
– Európske partnerstvo pre metrológiu, ktorý je implemen-
tačným nástrojom Európskej komisie v rámci Horizont Eu-
rópa. Program spadá pod EURAMET s rozpočtom 700 mil. 
EUR, pre SR 6 mil. EUR (spolufinancovanie SR 3 mil. EUR). 
Prostriedky sú určené prevažne na personálne náklady a je 
nevyhnutné ich vyčerpať do roku 2030. Tomuto programu 

predchádzal projekt EMPIR, kde bola SR z pohľadu poda-
ných projektov na chvoste krajín EU, preto treba veriť, že 
s novou výzvou programu Európske partnerstvo pre metro-
lógiu príde zvýšená aktivita z pohľadu podaných projektov. 
SMÚ vidí priestor napríklad v oblasti vodíkovej stratégie, 
elektromobility, digitalizácie, ale privíta aj podnety, aktivitu 
všetkých zainteresovaných strán v metrológii SR. 
V rámci ďalšej prednášky zástupca spoločnosti Nedronix 
predstavil rádiové a senzorické systémy pre aplikáciu vo ve-
smírnych riešeniach. Spoločnosť má skúsenosti s projektmi 
ESA (European Space Agency) a spolupracovali napríklad aj 
na projektoch skCUBE, NXSS3 Eagle, NXTRX4 Cormorant, 
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ESA OROL. Jedným z produktov spoločnosti sú Sun senzo-
ry. Sun senzor je optický senzor určený na meranie uhlovej 
polohy slnka. Uhlová poloha slnka je potrebná pre riadenie 
polohy satelitu alebo komponentov počas vesmírnej misie. 
Sun senzor CSS OROL je vyvíjaný spoločnosťou NEEDRONIX 
s.r.o. v spolupráci s ESA. Vesmírne prostredie s vysokým vá-
kuom, extrémnymi teplotami a radiáciou si vyžaduje veľkú 
pozornosť pri dizajne, voľbe materiálov, voľbe technologic-
kých metód a postupov. Metrológia je podstatnou časťou 
procesu vývoja snímača určeného pre vesmírnu aplikáciu. 
Výsledky aplikovaného vývoja predstavil zástupca SLM 
a UNIZA. Príspevok sa týkal projektu APVV, ktorý rozpracúva 
inovatívne metódy z oblasti realizácie primárneho etalónu 
momentu sily. V súčasnosti SR nedisponuje laboratóriom, 
ktoré by svojim technickým vybavením a metrologickou 
kvalitou reprezentovalo najvyššiu úroveň, primárnu metro-
lógiu, a to je podnetom pre výskum a vývoj v danej oblasti. 
Cieľom bolo poskytnúť informáciu o priebežných výsledkoch 
riešenia. Riešenie má za sebou návrhovú a optimalizačnú 

časť, FEM analýzy, konečnú výkresovú dokumentáciu a vý-
roba kľúčových prvkov je pred ukončením. 
Zástupcovia STU prezentovali výsledky vývoja etalónové-
ho zariadenia pre zabezpečenie metrologickej nadväznosti 
v oftalmológia a jeho využitie v praxi. S cieľom presného 
merania je nevyhnutné poznať, okrem iného, aj biomecha-
nické, mechanické vlastnosti rohovky,  geometrické para-
metre, metrologické vlastnosti ako je napríklad hysterézia. 

Pre tento účel metrologickej kontroly meradiel očného tlaku 
bolo vyvinuté prenosné etalónové zariadenie pozostávajú-
ce, okrem iného, z modelu oka s vymeniteľným materiálom 
pre simuláciu očnej rohovky. Kvalitná metrologická starost-
livosť je úzko previazaná s metrologickou starostlivosťou 
a preto v súlade s Akčným plánom rozvoja metrológie je jed-
nou z nasledujúcich úloh rozšíriť druhy určených meradiel 
o očné tonometre. 
Záverečnou prednáškou z oblasti výskumu a vývoja bola 
spolupráca SLM a univerzít na riešení projektov VaV, v rámci 
ktorej bola predstavená stratégia výskumu a vývoja a aktivi-
ty v danej oblasti. Nasledujúci priestor bol venovaný štyrom 
aktuálnym projektom riešeným s podporou agentúry APVV. 
SLM rieši projekty v spolupráci s akademikmi STU, UNIZA, 
ÚM SAV a MÚ SAV, v niektorých prípadoch ako riešiteľ, 
v niektorých ako spoluriešiteľ. Najnovším projektom APVV, 
na ktorom začne SLM ako spoluriešiteľ pracovať od polovi-
ce roka 2022, je projekt s TUKE BERG: „Inteligentný systém 
metrologickej kontroly s aplikáciou prvkov umelej inteligen-
cie“.
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UDEĽOVANIE OCENENÍ  
PREDSEDNÍČKY ÚRADU PRE NORMALIZÁCIU,  
METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
ZA METROLÓGIU 

V rámci ďalších prednášok prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan 
Petráš, PhD., EUR ING odprezentoval združenie, ktorým je 
Zväz vedecko-technických spoločností, ktorého poslanie je, 
okrem iného, aj v oblasti vzdelávania vedcov, technikov, ale 
aj rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a tech-
niky. Cieľom ZSVTS je aktívna pomoc v oblasti vydávania 
certifikátu európskeho inžiniera. Titul EUR ING osvedčuje, 
že jeho nositeľ je absolventom akreditovanej technickej 

univerzity, titul „inžinier“, má požadovanú odbornú prax, 
ovláda jeden z požadovaných svetových jazykov. Európa má 
viac ako 36000 vedcov a technikov a titulom EUR ING. Vo 
všeobecnosti je titul EUR ING záruka profesijnej inžinierskej 
kvality pre domáce i zahraničné firmy. 
Predmetom fóra boli aj legislatívne zmeny ako novela zá-
kona č. 157/2018 Z. z o metrológii, či informácia o rozsahu 
pripravovanej novely vyhlášky ÚNMS č. 161/2019 Z. z. o me-
radlách a metrologickej kontrole. 
Súčasťou fóra, tak ako aj v minulosti, bolo udeľovanie oce-
nenia predsedníčkou ÚNMS SR cenou J. A. Segnera za met-
rológiu v kategóriách jednotlivec a kolektív. 
V rámci fóra metrológov predstavili svoje výrobky a služby 
vystavovatelia z firiem Comet systém, s. r. o, Kalibrátory, s. 
r. o., Areko, s. r. o., Elso Philips Service, spol. s r. o. a Tectra, 
s. r. o. 
Výstupom fóra sú Metrologické listy ako nerecenzovaný 
zborník (ISBN: 978-80-553-4102-6), vydávateľ: Technická 
univerzita v Košiciach.
Záverom, SMS aj touto cestou ďakuje účastníkom 50. Fóra 
metrológov za pozornosť, hodnotné podnety do diskusií 
a v neposlednom rade prednášateľom za kvalitné pred-
nášky. Ako bolo pri záverečnom príhovore uvedené, SMS 
pripravuje zaujímavé zmeny, ale aj napriek tomu výbor SMS 
s radosťou privíta podnety na zameranie nasledujúceho 
fóra, prednášky, prednášateľov od členov ako aj nečlenov 
SMS.

Ing.	Miloš	Ujlaky,	PhD.,	člen	výboru	SMS
Ing.	Tomáš	Švantner,	predseda	SMS 
Slovenská	metrologická	spoločnosť
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Na 50. Fóre metrológov dňa 15. júna 2022, ktoré sa tento 
rok venovalo téme „Metrológia	 v	 digitálnej	 ére,	 výskum	
a	vývoj,	novela	zákona	o	metrológii“ v priestoroch kongres 
hotela Partizán Tále – Bystrá predsedníčka ÚNMS SR Katarí-
na Surmíková Tatranská, MBA udeľovala ocenenia ÚNMS SR. 

Cieľom je oceniť významný prínos osoby alebo kolek-
tívu zamestnancov, ktorým prispeli k rozvoju metroló-
gie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti  
a jednotnosti meraní v Slovenskej republike alebo prispeli k 
informovaniu verejnosti o výsledkoch dosiahnutých v tejto 
oblasti.

Udeľovanie ocenení má dlhoročnú tradíciu, pre tento rok 
ÚNMS SR udelil piatim jednotlivcom a dvom pracovným ko-
lektívom Cenu Jána Andreja Segnera za metrológiu a jedné-
mu oceňovanému Plaketu predsedníčky úradu.

CENOU J. A. SEGNERA ZA METROLÓGIU 
ZA ROK 2021 BOLI OCENENÍ:

Ing. Gabriela Homolová, CSc.
Konateľka rodinnej  spoločnosti Homola spol. s r. o. s viac 
ako 30 ročným pôsobením na slovenskom trhu, ktorá po-
skytuje od predaja autoservisnej techniky, dopravy tovaru, 
montáže a uvedenia prístrojov do prevádzky, zaškolenia 
obsluhy, kalibráciu prístrojov až po záručný a pozáručný 
servis. Po náhlom odchode manžela a zakladateľa spoloč-
nosti Ing. Igora Homolu v roku 2015, p. Homolová s dcéra-
mi nepoľavili v napredovaní a rodinnú spoločnosť úspeš-
ne vedú aj naďalej. Svoje dlhoročné skúsenosti a odborné 
poznatky aktívne využíva v rozvoji firemnej metrológie, v 
rámci odborných školení a pri publikačnej činnosti. Dbá 
na zlepšovanie procesov v spoločnosti, ktoré pre metro-
lógiu vyplývajú zo zákona o metrológii, vyhlášky o merad-
lách a metrologickej kontrole a požiadavky vyplývajúce  
z medzinárodných a národných noriem. Pod vedením p. Ho-
molovej bolo kalibračné laboratórium spoločnosti autorizo-
vané na overovanie určených meradiel, a to momentových 
kľúčov, analyzátorov výfukových plynov motorových vozi-
diel, tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motoro-
vých vozidiel a neinvazívnych meradiel tlaku krvi.

Ing. Andrej Jursa
Pracuje v spoločnosti Železiarne Podbrezová a. s., ktorá je 
výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr so sídlom na 
strednom Slovensku v obci Podbrezová, ročná výroba spoloč-
nosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúr, čím sa spo-
ločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. 
Zastáva funkciu vedúceho referátu metrológie, kde riadi tím 
referentov pôsobiacich v jednotlivých kontrolných meracích 
strediskách v rámci svojich kompetencií zodpovedá za sprá-
vu 15 000 meradiel. Cena bola udelená za plnenie norma-
tívnych požiadaviek interných kalibračných laboratórií tlaku, 
dĺžky a teploty, a za správnosť a aktuálnosť kalibračných po-
stupov, na ktorých vypracovaní sa aktívne podieľal, venuje  
sa vzdelávacím aktivitám v oblasti metrológie pre študen-
tov Súkromnej odbornej školy hutníckej v Podbrezovej, ako 
aj praktickej výučbe merania a metrológie v špecializovanej 
metrologickej učebni, na ktorej návrhu sa aktívne podieľal. 
Je členom Výboru Slovenskej metrologickej spoločnosti v 
ktorej zodpovedá za oblasť priemyselnej metrológie, podie-
ľa sa na príprave Fóra metrológov, na ktorom aktívne vystu-
puje a je aj lektorom a prednášajúcim na odbornom seminá-
ri na tému „Firemný	metrológ“.

RNDr. Milan Mišovich
Viac ako 37 rokov pôsobí ako vedecký pracovník v oblas-
ti prietoku kvapalín na SMÚ a svojou dlhoročnou pocti-
vou prácou prispieva k rozvoju metrologických služieb  
a fundamentálnej metrológie ako technický expert. Pô-
sobí v rámci Certifikačného orgánu na certifikáciu výrob-
kov na posudzovaní zhody meracích zostáv na kontinuálne 
a dynamické meranie množstva kvapalín. Podieľa sa na 

Cena	Ing.	Gabriele	Homolovej	bola	prevzatá	v	zastúpení
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tvorbe legislatívy v oblasti metrológie prietoku a objemu 
kvapalín spolupracuje ako zástupca Slovenskej republiky 
v medzinárodných organizáciách EURAMET a COOMET,  
ako lektor školení SMÚ. Podieľa sa na zabezpečení nadväz-
nosti národného etalónu v rámci medzinárodných porovná-
vacích meraní.

Ing. Dušan Šmigura, PhD.
Odborný referent na SLM zodpovedný za veličiny v odbo-
roch elektrických veličín, frekvencie, času, teploty, tep-
la, tlaku, mechanického pohybu a akustiky, v ktorých má  
aj odbornú spôsobilosť. Jeho úlohou je zabezpečenie kvality 
vykonávaných činností v rámci jednotlivých odborov mera-
nia. Podieľa sa na vzdelávacej činnosti SLM, participuje sa  
na riešení výskumno – vývojových úloh, s cieľom moder-
nizácie, vývoja nových metód merania, nových prístupov 
k spracovaniu a vyhodnocovaniu výsledkov meraní a vývoja 
nových etalonážnych zariadení. Pôsobí ako technický expert  
v spolupráci s ÚNMS SR a SNAS a ako odborný garant 
v programoch medzilaboratórnych porovnávacích meraní.

Ing. Dušan Trochta
Viac ako 35 rokov svojej práce venoval oblasti hmotnos-
ti a viskozity na SMÚ. Po skončení štúdia pôsobil ako ve-
decký pracovník na SMÚ, neskôr ako vedúci laboratória 
zameraného na hmotnosť, hustotu a viskozitu. Aktívne 
reprezentoval SMÚ vo viacerých slovenských aj medzi-
národných organizáciách – SMS, BIPM, EURAMET, COO-

MET a OIML. Dlhé roky bol garantom národných etalónov  
– národný etalón hustoty kvapalín, pevných telies a národný 
etalón viskozity kvapalín. Realizoval automatické meracie za-
riadenie na kalibráciu kapilárnych viskozimetrov a výmenné 
zariadenie na určovanie objemu závaží. Zastrešoval porovná-
vacie merania v oblasti hustoty a viskozity. Pôsobil ako lektor  
pre vzdelávacie stredisko SMÚ, prednášal na odborných se-
minároch a v rámci profesijných metrologických združení 
a publikoval v slovenských odborných časopisoch.

Kolektív COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Združuje 30 spotrebných družstiev, ktoré prevádzkujú viac 
ako 2 500 maloobchodných prevádzok. Ocenený kolektív 
tvorí 30 zamestnancov, ktorí zodpovedajú za rozvoj met-
rológie na regionálnej úrovni a jeden zamestnanec na ce-
loslovenskej úrovni. Progresívnym prístupom vytvárajú 
nový pohľad na legislatívne požiadavky a prínos v oblasti 
metrologickej legislatívy. Poskytujú autentické informá-
cie a skúsenosti z plnenia legislatívnych požiadaviek po-
užívateľa určených meradiel a to vo fáze prípravy zmien 
legislatívnych predpisov, ale aj vo fáze pripomienkova-
nia navrhnutých predpisov. Vzdelávanie zamestnancov 
z oblasti metrológie a súčinnosť pri tvorbe legislatívnych 
predpisov im umožnila vytvorenie jedného z najmoder-
nejších informačných systémov, ktorý umožňuje sledovať  
a vyhodnocovať nielen plnenie legislatívnych predpisov ale 
poskytnúť okamžitú spätnú väzbu na prijaté požiadavky. 

Kolektív Orange Slovensko, a. s.
Orange Slovensko je najväčší mobilný operátor, ktorý pôsobí 
na trhu od marca 2002 (predtým ako Globtel a. s. od januára 
1997). Kolektív vyvinul inteligentný merací systém založený 
na platforme IoT – „internet	vecí“. Merací systém umožňuje 
zber, vyhodnocovanie nameraných hodnôt z akéhokoľvek 
miesta na svete.

Funkcie meracieho systému: 

 – automatizované zapisovanie nameraných hodnôt,

 – priebežné monitorovanie teploty a vlhkosti a zazname-
návanie nameraných hodnôt,

 – spustenie alarmu pri prekročení legislatívou definova-
ných kritických hodnôt,

 – rýchla identifikácia poklesu hodnoty meraných údajov 
a prevencia degradácie kvality potravín,

Cena	Ing.	Dušanovi	Šmihurovi	bola	prevzatá	v	zastúpení
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 – dostupnosť nameraných hodnôt v online prostredí,

 – eliminácia ľudského faktoru, 

 – jednoduchá inštalácia bez potreby napájania zariadenia 
a bez potreby dodatočnej infraštruktúry u zákazníka,

 – voľba snímačov teploty a vlhkosti.

 –

PLAKETOU PREDSEDNÍČKY ÚNMS SR Z
A ROK 2021 BOL OCENENÝ:

Ing. Michal Máriássy, CSc.
Venoval 37 rokov svojej práce metrológii v oblasti ché-
mie. Po skončení štúdia pôsobil ako výskumný pracovník 
a vývojový pracovník na SMÚ. Vyše 20 rokov zodpovedá 
za národný etalón látkového množstva SMÚ, v tejto ob-

lasti spracoval tri originálne pracovné postupy. Bol vedú-
cim projektov v rámci medzinárodnej spolupráce v rámci 
CCQM a v rámci vzdelávacieho strediska SMÚ prednáša  
v oblasti látkového množstva a neistôt. Školí pracovní-
kov zahraničných metrologických ústavov v oblasti co-
ulometrie, zúčastnil sa európskych metrologických vý-
skumných projektov. Člen technického výboru EURAMET  
a delegát v poradnom výbore BIPM pre metrológiu v ché-
mii člen pracovných skupín CCQM pre anorganickú chémiu 
a strategické plánovanie. Zúčastňuje sa ako posudzovateľ 
a technický expert pri akreditácii.

V mene redakcie oceneným srdečne blahoželáme a prajeme 
veľa osobných a metrologických úspechov! 

Ing.	Martina	Macáneková
odbor	metrológie	ÚNMS	SR
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„VŠEOBECNÁ METROLÓGIA“  
A „MERAČI“ NA STROJNÍCKEJ FAKULTE STU  
V BRATISLAVE V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

1    ÚVOD
Osnova predmetu „Všeobecná metrológia“ je postavená 
na získaných informáciách z predmetu „Základy merania“, 
je tvorená rozvojom vedomostí v oblasti metrológie a jej 
využitia. Študent na tomto predmete získa v rámci štúdia 
prehľad o národných a medzinárodných organizáciách v 
oblasti metrológie, oboznámi sa s realizáciou a prenosom 
jednotiek a stupníc. V rámci toho získa komplexný prehľad 
o zabezpečení metrológie v laboratóriách, v technickej praxi 
a v bežnom živote. Fungovanie človeka v dnešnom svete je 
neodmysliteľne spojené s metrológiou, čo si človek bežne 
ani neuvedomí, no prichádza s ňou do kontaktu niekoľko-
krát denne. [1; 2] Bez merania nemáme údaje, ktoré by sme 
dokázali ďalej spracovávať a využívať napríklad ako podklad 
pre riadenie a zlepšovanie výrobných procesov a ďalších pa-
rametrov nášho pracovného aj súkromného života, všetko 
neustále vyhodnocujeme na základe merania. Vyhodnoco-
vanie, nadväznosť meradiel v praxi a s tým spojené otázky, 
ktoré pokrývajú úvod do tohto predmetu sme mali nasta-
vené veľmi pestrým vzdelávacím spôsobom. Cieľom tohto 
informatívneho príspevku je priblížiť práve predmet „Vše-
obecná metrológia“ v jeho školskej aj mimoškolskej rovine v 
práve končiacom akademickom roku 2021/2022. [1; 2]
A pretože si uvedomujeme, že rozsah vysokoškolského štú-
dia dnes už nestačí, že firmy si vyberajú absolventov na zá-
klade získaných vedomostí, razíme túto cestu aj s našimi 
študentmi a podnikáme veci aj nad rámec ich študované-
ho odboru, aby sme im uľahčili vstup do pracovného sve-
ta, napríklad umožnením pohľadu do praxe, absolvovaním 
školení, exkurzií, prednášok od externistov, participáciou 
študentov na publikačnej činnosti alebo účasťou na 22. fóre 
metrológov v Českej republike alebo tiež početnou a aktív-
nou účasťou na 50. fóre metrológov na Táloch. [3; 4]

2    „VŠEOBECNÁ METROLÓGIA“
„Všeobecná metrológia“ je predmet v letnom a poslednom 
semestri bakalárskeho štúdia v študijnom programe „Mera-
nie a manažérstvo kvality v strojárstve“. Prednášky vedie prof. 
Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. a cvičenia Mgr. Ing. Jan Rybář, PhD. 

A v rámci tohto predmetu sme popri bežnej výučbe v ško-
le stihli aj nasledujúce aktivity: prednáška zo Slovenského 
metrologického inšpektorátu, metrologický dozor a dohľad 
v Slovenskej republike, práca inšpektorov, experiment s ču-
čoriedkami a otázka objemu verzus hmotnosti pri predaji 
čučoriedok a iných sypaných produktov [5], exkurzia na Slo-
venský metrologický ústav, oddelenie chémie, overovanie 
analyzátorov dychu [6], šesťhodinová exkurzia aj s obedom 
v Technickom skúšobnom ústave v Piešťanoch [7], exkurzia 
na Oblastný inšpektorát Brno, ktorý je pracoviskom České-
ho metrologického inštitútu, s predstavením veličín teplota, 
tlak, technická dĺžka a hmotnosť [8], prednáška a cvičenie 
vo firme Hexagon Metrology v Bratislave, ktorá sa zaoberá 
meraním a skenovaním v oblasti geometrických veličín nám 
ukázala nevyhnutnú potrebu merania v technicky zamera-
ných odboroch [9]. V rámci školskej výučby sme zvládli veľa, 
no predmet „Všeobecná metrológia“ nie je len o nastave-
nom sylabe v Akademickom informačnom systéme, získaní 
zápočtov a vykonaní skúšok u prof. Ing. Stanislava Ďuriša, 
PhD., garanta tohto predmetu. V rámci mimoškolských ak-
tivít sme zvládli ešte ďalšie veci: kurz organizovaný Českou 
metrologickou spoločnosťou s názvom „Riadenie metroló-
gie v organizácii“ v Prahe, ďalej sme sa vo svojom voľnom 
čase pätnásti vydali na exkurziu do Plzne, kde sme navštívili 
Výskumný a skúšobný ústav v Plzni a ich kalibračné laborató-
rium, Plzenský pivovar Pilsner Urquell (Obrázok 1), Fakultu 
elektrotechniky na Západočeskej univerzite v Plzni, plzenské 
historické podzemie a mnoho ďalšieho, tiež sme ešte v máji 
2022 opätovne vyrazili do Prahy, kde sme sa zúčastnili na 
22. fóre metrológov s tematickým zameraním „Aktuality  
v metrologickej legislatíve a aktuálne trendy v metrologic-
kej praxi“. A ku koncu semestra, skúška najťažšia, a to štátna 
záverečná skúška vo forme obhajoby bakalárskej práce pred 
komisiou pre štátne skúšky. Poslednou akciou a rozlúčením 
sa pred prázdninami bolo pre meračov 50. fórum metro-
lógov na Táloch tematicky zamerané na metrológiu v digi-
tálnej ére, výskum a vývoj, vzdelávanie a novelu zákona o 
metrológii [4].

3    „MERAČI“ – ABSOLVENTI ROKU 2022
Absolventmi študijného programu „Meranie a manažérstvo 
kvality v strojárstve“ (Obrázok 2 a Obrázok 3), študijný od-
bor strojárstvo, na SjF STU v Bratislave v akademickom roku 
2021/2022 sú [2, 10]:
Bc. Adam Ochaba (vedúci bakalárskej práce doc. Ing. Ľ. Kol-
láth, PhD.), názov bakalárskej práce: „Vplyv vybraných pa-
rametrov na presnosť výroby na CNC laserových rezacích 
strojoch“;

–––––––––––––––––––––––––––––––
Mgr.	Ing.	Jan	Rybář,	PhD.,	Bc.	Peter	Medrický
Bc.	Andrej	Smetánka,	prof.	Ing.	Stanislav	Ďuriš,	PhD.
Slovenská	technická	univerzita,	Strojnícka	fakulta
Ústav	automatizácie,	merania	a	aplikovanej	informatiky
Ústav	výrobných	systémov,	environmentálnej	techniky	a	
manažmentu	kvality
Nám.	slobody	17,	812	31	Bratislava
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Obrázok	1:	Účastníci	exkurzie	v	pivovare	Pilsner	Urquell,	kde	sa	zaujímali	predovšetkým	o	technologické	postupy,	 
meranie	a	zabezpečenie	metrologických	podmienok	pri	výrobe	piva.		Zdroj:	Vlastný.

Bc. Andrej Smetánka (vedúci bakalárskej práce Mgr. Ing. J. 
Rybář, PhD.), názov bakalárskej práce: „Analýza určených 
meradiel v zdravotníctve“;
Bc. Dominika Kabáthová (vedúci bakalárskej práce doc. Ing. 
M. Matúš, PhD.), názov bakalárskej práce: „Meranie pres-
nosti prvkov vyrobených aditívnou výrobou“;
Bc. Gregor Starinský (vedúci bakalárskej práce Ing. G. Sam-
marah), názov bakalárskej práce: „Digitalizácia metrologic-
kých služieb z pohľadu systému manažérstva kvality“;
Bc. Matej Hruška (vedúci bakalárskej práce doc. Ing. J. Be-
niak, PhD.), názov bakalárskej práce: „Analýza parametrov 
3D tlače z pohľadu vplyvu na kvalitu výsledného produktu“;
Bc. Peter Medrický (vedúci bakalárskej práce Mgr. Ing. J. Ry-
bář, PhD.), názov bakalárskej práce: „Analýza systému ma-
nažmentu merania vo firme“;
Bc. Peter Onderčo (vedúca bakalárskej práce prof. Ing. M. 
Pokusová, PhD.), názov bakalárskej práce: „Analýza faktorov 
vplývajúcich na kvalitu prevádzky električiek v DPB, a.s. s vy-
užitím nástrojov manažérstva kvality“;
Bc. Samo Majdák (vedúci bakalárskej práce Dr.h.c. prof. Ing. 
Ľ. Šooš, PhD.), názov bakalárskej práce: „Systém budovania 
cyklo-ciest na opustených železničných tratiach“.
Všetkým absolventom tohto jedinečného bakalárskeho štú-
dia „Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve“ blahože-
láme!!! Prajeme im pekné slnečné leto 2022, veľa ďalších 
študijných a osobných úspechov a pevne veríme, že sa v sep-
tembri stretneme v priestoroch SjF STU v Bratislave.

ZÁVER
Informatívny príspevok popisuje letný semester v akade-
mickom roku 2021/2022, predmet „Všeobecná metrológia“, 
absolventov tohto štúdia a aktivity s meraním spojené. Vý-
učba prebiehala na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave pod vedením prof. Ing. Stanislava Ďu-
riša, PhD. a Mgr. Ing. Jana Rybářa, PhD. Zahrnovala aktivity 
pre študentov z oblasti metrológie a merania všeobecne. 
Rozvoj odboru a potenciálny záujem o tento jedinečný smer 
v strednej Európe, ktorý je svojim poňatím univerzálny a kto-
rý v súčasnosti umožňuje v rámci trojstupňového štúdia iba 
SjF STU v Bratislave: „Meranie a manažérstvo kvality v stro-
járstve“, „Meranie a skúšobníctvo“ a „Metrológia“. Kvalitné 
a vysoko univerzálne technické vzdelanie v oblasti merania 
prepojuje metrológiu, kvalitu, automatizáciu a technológie 
do komplexného strojárskeho celku a s doplňujúcimi aktivi-
tami nad rámec štúdia študentom zaručuje istotu okamžité-
ho uplatnenia na pracovnom trhu už počas rokov strávených 
na univerzite [1; 2].

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na popisovaných aktivitách po-
dieľali. Ďakujeme Strojníckej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Veľké poďakovanie tiež patrí projek-
tom: KEGA 023STU-4/2020, KEGA 013STU-4/2021, KEGA 
014STU-4/2020 a VEGA 1/0687/21.
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A.  Všeobecná metrológia a legislatíva

A.1 Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme pre firemného metrológa (ISO 9001: 2015)

A.2 Metrológ v laboratóriu (ISO/IEC 17025; STN EN ISO 10012: 2004) 

A.3 Metrologická legislatíva a všeobecná metrológia

A.4.1 Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave 

A.4.2 Školenie montážnikov záznamových zariadení v cestnej doprave 

A.5 Spotrebiteľské balenie výrobkov

A.6 Metrológia pre študentov

B.  Oblasť systému manažérstva kvality

B.1 Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001  pre interných audítorov  

B.2 Činnosť manažéra kvality v organizácii (ISO 9001: 2015)

B.3 Externý audítor v systéme  manažérstva kvality (ISO 9001: 2015, STN EN ISO 19011: 2019)

B.4 Výklad normy ISO 9001: 2015

B.5 Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi  

B.6 Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy  ISO 9001 a ISO 14001 podľa normy  
STN EN ISO 19011: 2019

C.  Oblasť akreditácie

C.1 Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017,  
STN EN ISO 19011: 2019)

C.2 Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017)

C.3 Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora

C.4 Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017

C.5 Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017  

C.6.1 Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá. Modul č.1: Činnosť interných audítorov 
v medicínskych laboratóriách

C.6.2 Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá. Modul č.1: Činnosť interných audítorov 
v medicínskych laboratóriách  a Modul č.2: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách

C.6.3 Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá.  Modul č.2: Činnosť manažérov kvality 
v medicínskych laboratóriách, bez výkladu normy ISO 15189: 2012

C.6.4 Špecifické požiadavky na systém SMK pre medicínske laboratóriá. Modul č.3: Výklad normy ISO 15189: 2012

C.7 Správna laboratórna prax

C.8 Správna výrobná prax

C.9 ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenosti

C.10 Riziká ako podporný proces pre riadenie systému manažérstva kvality v akreditovanom laboratóriu (ISO/IEC 
17025: 2017)

PLÁN VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV  
NA ROK 2022

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 
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D.  Metrológia veličín

D.1  Veličiny – dĺžka, uhol, čas a frekvencia

D.1.1 Metrológia geometrických veličín. Modul G1 – dĺžka

D.1.2 Metrológia geometrických veličín. Moduly G1 – dĺžka a  G2 – uhol

D.1.3 Metrológia geometrických veličín. Modul T1 – čas a frekvencia

D.2  Veličiny –  hmotnosť,  tlak, viskozita, hustota a objem

D.2.1 Metrológia hmotnosti. Modul č. 1 – Meranie hmotnosti v praxi

D.2.1 Metrológia hmotnosti. Modul č. 2 – Kalibrácia váh

D.2.1 Metrológia hmotnosti. Modul č. 3 – Kalibrácia závaží

D.2.2 Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku

D.2.3 Monitorovanie  tlaku krvi a teploty pacienta

D.2.4 Tlak a teplota, určené meradlá

D.2.5 Kalibrácia objemu odmerného skla

D.2.6 Metrológia viskozity

D.2.7 Meranie hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel

D.2.8 Metrológia hmotnosti pre registrované osoby opravcov váh

D.2.9 Praktická kalibrácia číslicových tlakomerov

D.2.10 Praktická kalibrácia prevodníkov tlaku, HART komunikácia, prúdový výstup

D.2.11 Práca s piestovým tlakomerom a jeho vyhodnotenie

D.2.12 Praktická kalibrácia deformačných tlakomerov a tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel

D.3   Veličiny prietoku

D.3.1 Overovanie  a kalibrácia meračov pretečeného množstva vody

D.3.2 Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla

D.3.3 Montáž meračov pretečeného množstva vody

D.3.4 Montáž meračov pretečeného množstva vody  s voľnou hladinou

D.3.5 Úradné meranie spotreby paliva motorových vozidiel a mechanizmov

D.3.6 Prepočítavače  plynu – montáž určeného meradla

D.3.7 Prepočítavače  plynu – overovanie určeného meradla

D.3.8 Montáž plynomerov

D.3.9 Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín

D.4   Elektrické veličiny

D.4.1 Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia

D.4.2 Overovanie elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu  

D.4.3 Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu

D.5   Veličiny ionizujúceho žiarenia

D.5.1 Metrológia  a meranie ionizujúceho žiarenia. Modul č.1  Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia 
v jadrovoenergetických zariadeniach

D.5.1 Metrológia  a meranie ionizujúceho žiarenia. Modul č.2  Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – medicínske 
aplikácie

D.5.1 Metrológia  a meranie ionizujúceho žiarenia. Modul č.3  Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia – ochrana 
zdravia a životného prostredia

D.5.2 Meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín
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D.6   Chemické a fyzikálno-chemické veličiny

D.6.1 Metrologické zabezpečenie elektrolytickej konduktivity a pH

D.6.2 Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách

D.6.3 Overovanie a kalibrácia procesných plynových chromatografov

D.6.4 Využitie certifikovaných referenčných materiálov v laboratórnej praxi

D.6.5 Analyzátory dychu

D.7   Veličiny termometrie, fotometrie a rádiometrie  

D.7.1 Metrológia teploty a postupy kalibrácie, moduly: Sklené teplomery; odporové snímače  teploty;  termoelektrické 
snímače teploty; pyrometre a termovízne kamery

D.7.2 Metrológia teploty a overovanie určených meradiel

D.7.3 Kalibrácia bezkontaktných meradiel teploty

D.7.4 Rádiometria

D.7.5 Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov

D.7.6 Kombinované snímače teploty pre jadrové elektrárne typu VVER440

D.7.7 Proces realizácie a vyhodnotenia merania teploty pomocou kontaktných a bezkontaktných snímačov teploty

D.7.8 Overovanie meračov tepla

E.     Spracovanie výsledkov merania

E.1.1 Neistoty – základný kurz

E.1.2 Spracovanie výsledkov  – nadstavbový kurz

E.2.1 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: dĺžka a uhol

E.2.2 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: hmotnosť, viskozita, hustota, objem

E.2.3 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: tlak a vákuum

E.2.4 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: elektrické veličiny – prúd, napätie, odpor

E.2.5 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: prietok – kvapaliny, plyny

E.2.6 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: chémia – Výpočet a vyjadrovanie neistôt pri  meraniach

E.2.7 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: teplota

E.2.8 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: čas a frekvencia

E.2.9 Neistoty v laboratórnej praxi po veličinách: fotometria

F.    Akreditácia laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov

F.1 Aplikácia normy  ISO/IEC 17021 v praxi

F.2 Výklad normy STN EN ISO/IEC 17020: 2012  z pohľadu príslušných smerníc ILAC, výklad STN EN ISO 19011:2019 
a akreditačných požiadaviek SNAS pre manažment, inšpektorov a interných audítorov inšpekčných orgánov

F.3 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17024: 2013 v  praxi

F.4 Porovnávacie merania - Požiadavky normy ISO/IEC 17043: 2010 

F.5 Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných orgánov

Informácie o prezenčnej forme alebo online odborných kurzoch organizovaných SMÚ  
pre nasledujúce obdobie budú priebežne aktualizované na  

http://www.smu.sk/odborne-kurzy/

RNDr.	Eleonóra	Palouová, organizačný	garant	odborných	kurzov
Slovenský metrologický ústav

Karloveská 63, 842 55 Bratislava 
tel.: 0902 220 721

palouova@smu.gov.sk; vzdelavanie@smu.gov.sk




