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POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI ZO VŠEOBECNEJ METROLÓGIE
Špecifikácia
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Poznámka: rozsah požadovaných vedomostí a skúšobné otázky sú konkretizované podľa predmetu činnosti.

Požiadavky na vedomosti z všeobecnej metrológie podľa predmetu činnosti





zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených meradiel a úradné meranie
osoba, ktorá vykonáva overovanie určených meradiel a úradné meranie
zástupca podnikateľa registrovaného na opravu a montáž určených meradiel
zástupca podnikateľa registrovaného na balenie a dovoz označených spotrebiteľských balení
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