
 
 Štatút Komisie pre certifikované referenčné materiály  

Článok 1  
Úvodné ustanovenie  

(1) Komisia pre certifikované referenčné materiály (ďalej „KCRM“) je poradným 
orgánom generálneho riaditeľa Slovenského metrologického ústavu (ďalej „SMU“).  

(2) Komisiu tvoria odborne a funkčne kompetentní zástupcovia zainteresovaných 
orgánov a organizácií, ktorí sa podieľajú na koordinácii vývoja, prípravy, certifikácii 
referenčných materiálov, recertifikácii certifikovaných referenčných materiálov a 
uznaní zahraničných  certifikovaných referenčných materiálov na Slovensku. 

(3) Členov Komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ SMU. Členstvo v KCRM je 
čestné a nezastupiteľné . 

(4)   Funkčné zloženie KCRM je nasledovné: predseda, tajomník a ostatní členovia.  
Predsedu a tajomníka KCRM vymenúva generálny riaditeľ SMU spomedzi 
zamestnancov SMU.  Počet členov Komisie je minimálne 5, maximálne 12. 

Článok 2  
Hlavné úlohy Komisie 

(1) Komisia v spolupráci s SMU prispieva ku koordinácii úsilia orgánov a organizácií  
Slovenskej republiky pri metrologickom zabezpečení meraní prostredníctvom 
certifikovaných referenčných materiálov (ďalej „CRM“), k vysokej metrologickej 
úrovni a technickej spoľahlivosti CRM a k zabezpečeniu konformity CRM so 
zahraničnými CRM. 

(2) Na požiadanie odborne posudzuje a zaujíma stanoviská ku všetkým fázam 
prípravy, testovania, stanovenia hodnôt vlastností a používania CRM. 

(3) KCRM zaujíma stanoviská a podieľa sa na tvorbe metrologických predpisov pre 
CRM. 

(4) KCRM zaujíma stanovisko k zahraničným referenčným materiálom (ďalej len 
„RM“). 

(5) KCRM predkladá generálnemu riaditeľovi SMU: 
a) odporúčania a materiály koncepčného charakteru pri usmerňovaní a 
koordinácii tvorby CRM ako aj pri metodickom riadení tvorby a používania RM 
vo všeobecnosti, 
b) stanoviská k uznávaniu zahraničných CRM podľa § 7, ods. 3,zákona č. 
142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 431/2004 Z. z., 
c) návrhy metrologických predpisov súvisiacich s CRM, resp. s RM vo 
všeobecnosti. 

(6) Prostredníctvom svojich členov KCRM spolupracuje so zainteresovanými 
orgánmi alebo organizáciami v jednotlivých hospodárskych sférach pri 
koordinácii alebo kooperácii tvorby alebo používania RM. 



(7)  Komisia sa priamo zúčastňuje tvorby, hodnotenia a certifikácie RM v zmysle 
zákona č. 142/2000Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 431/2004 Z. z. a platných metrologických predpisov. 

(8) Vo svojej práci sa KCRM dôsledne riadi platnou metrologickou legislatívou. 
 

 
Článok 3  

Záverečné ustanovenie  

Na svojich rokovaniach sa KCRM riadi Rokovacím poriadkom Komisie pre certifikované 
referenčné materiály.  
 
 

Ing. Arpád Gonda  
generálny riaditeľ SMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


