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I. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  

Slovenský metrologický ústav je štátna príspevková organizácia, ktorá podľa zákona o metro-
lógii plní funkciu národnej metrologickej inštitúcie. Ide o vedecko-výskumnú inštitúciu, plnia-
cu širokú paletu úloh z oblasti metrológie, ktorá si svojou činnosťou získala širokú autoritu 
doma aj v zahraničí, potvrdenú výsledkami medzinárodného uznania jej aktivít.  

Základné údaje 
Názov organizácie: Slovenský metrologický ústav (SMU)  
Sídlo:  Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4 
Zriaďovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) 
Kontakty: Telefón: 02/602 94 113 - ústredpa 

  02/654 26 208 - sekretariát  
Fax:  02/654 29 592  
E-mail:  priezvisko@smu.gov.sk  
URL:   http://www.smu.sk  

Identifikačné údaje: IČO:   30810701 
DIČ:   2020908230 
IČ DPH:  SK2020908230 

Štatutárny orgán: Generálny riaditeľ SMU 
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia s príspevkom zo štátneho rozpočtu pro-

stredníctvom kapitoly svojho zriaďovateľa – Úradu pre normalizá-
ciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  

Hlavné organizačné zložky SMU 
Nasledujúci text uvádza hlavné organizačné zložky SMU podľa Organizačného poriadku plat-
ného od 12. novembra 2012 vrátane ich číselného označenia: 

Generálny riaditeľ 

Kancelária generálneho riaditeľa (100) 

 Odbor certifikácie, výskumu a vývoja (300)  

Oddelenie projektov (310)  
Oddelenie výskumu a vývoja (320)  
Oddelenie certifikácie (330)  

Odbor metrológie (200)  

Oddelenie ionizujúceho žiarenia (250)  
Oddelenie chémie (260)  
Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny (280)  
Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku (290)  

Odbor ekonomiky a správy majetku (700)  

Oddelenie ekonomiky (710)  
Oddelenie hospodárskej správy (720)  

Metrologické činnosti sa vykonávali v týchto útvaroch: 

a) Oddelenie ionizujúceho žiarenia:  

http://www.smu.sk/
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1. Laboratórium dozimetrických veličín,  
2. Laboratórium aktivity rádionuklidov.  

b) Oddelenie chémie:  

1. Laboratórium elektrochemických veličín,  
2. Laboratórium optochemických veličín,  
3. Laboratórium zmesí plynov,  
4. Laboratórium referenčných materiálov.  

c) Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny:  

1. Laboratórium geometrických veličín,  
2. Laboratórium času a frekvencie,  
3. Laboratórium akustiky,  
4. Laboratórium odporu a kapacity,  
5. Laboratórium nízkofrekvenčných elektrických veličín,  
6. Laboratórium vysokofrekvenčných elektrických veličín,  
7. Laboratórium elektrických veličín na základe kvantových javov,  
8. Laboratórium termometrie,  
9. Laboratórium fotometrie,  
10. Laboratórium rádiometrie.  

d) Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku:  

1. Laboratórium metrológie hmotnosti,  
2. Laboratórium hustoty a objemu,  
3. Laboratórium viskozity,  
4. Laboratórium tlaku a vákua,  
5. Laboratórium prietoku a objemu kvapalín iných ako voda,  
6. Laboratórium prietoku a objemu vody,  
7. Laboratórium prietoku a pretečeného množstva plynov.  

Vedúci pracovníci SMU podľa platného organizačného poriadku a stavu k 31. 12. 2012 

Meno Funkcia 

Ing. Arpád Gonda Generálny riaditeľ SMU 

prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc. Riaditeľ odboru metrológie  

Ing. Michal Kavecký Riaditeľ odboru ekonomiky a správy majetku 

RNDr. Anna Nemečková Riaditeľka odboru certifikácie, výskumu a vývoja 

Ing. Jozef Dobrovodský, CSc. Vedúci oddelenia ionizujúceho žiarenia 

Ing. Miroslava Vaľková Vedúca oddelenia chémie 

Ing. Štefan Gašparík Vedúci oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny 

Ing. Robert Spurný, PhD. Vedúci oddelenia hmotnosti, tlaku a prietoku 

Mgr. Zdenka Urdovičová Vedúca oddelenia ekonomiky 

Ing. František Seewald Vedúci oddelenia hospodárskej správy 
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Vzťahy organizačných útvarov SMU znázorpuje organizačná schéma na obrázku I.1.  

 

OBR. 1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SMU  
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II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD SMU  

Slovenský metrologický ústav je národná metrologická inštitúcia s osobitným postavením 
v systéme slovenskej metrológie. Jeho hlavnou úlohou je uchovávanie, zdokonaľovanie 
a rozvoj sústavy národných etalónov, ktorých je v súčasnosti 29, s cieľom zaistiť správnosť 
a jednotnosť meraní na Slovensku. Ako vedecko-výskumná inštitúcia sa aktívne podieľa na 
medzinárodnej výskumnej spolupráci v oblasti metrológie, najmä v rámci grantovej schémy 
EMRP. Aktívne sa zúčastpuje na práci poradných výborov CIPM a technických výborov regio-
nálnych metrologických organizácií Euramet a Coomet. Svoje aktivity čiastočne financuje zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom každoročného kontraktu medzi ÚNMS SR a SMU. 

Činnosť Slovenského metrologického ústavu definuje najmä 

- zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov,  

-  Zriaďovacia listina SMU, 
-  každoročný Kontrakt medzi ÚNMS SR a SMU. 

Podľa zákona o metrológii: 

(1) Slovenský metrologický ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave. 
(2) Ústav ako národná metrologická inštitúcia 

a) rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočpuje výskum a vývoj v oblasti 
metrológie, 

b) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných metrologických organizáciách, za-
bezpečuje úlohy vyplývajúce z tohto členstva a medzinárodné uznávanie národných 
etalónov a certifikovaných referenčných materiálov, 

c) zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jedno-
tiek a ich stupníc a v súčinnosti s určenou organizáciou a akreditovanými kalibrač-
nými laboratóriami odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v 
hospodárstve, 

d) koordinuje postup schvaľovania národných etalónov a certifikuje referenčné mate-
riály, 

e) schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné me-
rania, 

f) vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie, 
g) posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa tohto zá-

kona, 
h) zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metro-

lógie. 
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III. KONTRAKT MEDZI ÚNMS SR A SMU  

V zmysle cieľovo-programového plánovania sa do Kontraktu č. 1/2012 medzi Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Slovenským metrologickým 
ústavom na plnenie úloh uchovávania a zdokonaľovania národných etalónov Slovenskej re-
publiky a ďalších úloh vyplývajúcich pre Slovenský metrologický ústav zo zákona č. 142/2000 
Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
rok 2012 (ďalej len „Kontrakt“) zapracoval podprogram Metrológia a v pom prvok 0820201 
Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie. V Kontrakte sa definovali tieto typy úloh: 

1) Prioritná úloha / Činnosť A: Národné etalóny a certifikované referenčné materiály 
 Cieľ 1 - Zabezpečiť uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj sústavy etalónov tvoriacich zá-

klad správnosti a jednotnosti merania v SR a ich medzinárodnú ekvivalenciu: 
A1 Národné etalóny a certifikované referenčné materiály vrátane vyvíjaných a pri-

pravených na vyhlásenie 
 Cieľ 2 - Zabezpečiť plnenie úloh orgánu štátnej správy pri metrologickej kontrole meradiel 

a overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie v SR: 
A2 Úlohy Ústavu ako orgánu štátnej správy 

 Ostatné úlohy / činnosti: 
A3 Manažment vedy a výskumu (VaV) Ústavu a manažment kvality Ústavu  
A4 Manažment a administrácia projektov, manažment doktorandského štúdia, edič-

ná činnosť, poskytovanie vedecko-technických informácií (VTI) a činnosť knižnice 
A5 Medzinárodná spolupráca a zastúpenie SR v medzinárodných orgánoch 

 Financovanie: 100% príspevok zo štátneho rozpočtu. 

2) Prioritná úloha / Činnosť B: Výskum a vývoj 
B1 Projekty EMRP s obdobím riešenia 2010-2012, výzva Energia 
B2 Projekty EMRP s obdobím riešenia 2011-2013, výzvy Priemysel a Životné prostre-

die 
B3 Projekty EMRP s obdobím riešenia 2012-2014, výzvy Nové technológie, Zdravie, 

Jednotky SI 

 Financovanie - Príspevok zo štátneho rozpočtu maximálne do 50%, ostatok zo zdrojov EU 
a z vlastných zdrojov. 

3) Úloha / Činnosť C: Služby (metrologické a iné služby, vzdelávanie) 
 Úlohy kategórie C – poskytovanie služieb - sa vykonávajú bez príspevku zo štátneho roz-

počtu.  

4) Úloha / Činnosť R: Správa a prevádzka Ústavu (réžia) 
R1 Správa Ústavu (manažment Ústavu a ekonomické činnosti ) 
R2 Prevádzka Ústavu (správa areálu, strážna služba, upratovací servis, MTZ, auto-

doprava) 

 Financovanie kategórie R je zabezpečené prostredníctvom podielu v jednotlivých kategó-
riách úloh / činností takto: 

a) kategória A: 34,2 %, z príspevku zo štátneho rozpočtu 
b) kategória B: 8,3 % z príspevku zo štátneho rozpočtu, 
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c) zostatok: 57,5 % z vlastných zdrojov . 

Hodnotenie plnenia úloh stanovených v Kontrakte sa vykonávalo priebežne v súlade so sta-
novenými pravidlami.  
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IV. ČINNOSTI SMU V ROKU 2012  

V súlade so svojimi úlohami, definovanými príslušnou legislatívou, kontraktom a zriaďovacou 
listinou, kládol SMU aj v roku 2012 hlavný dôraz na zabezpečovanie uchovávania a medziná-
rodné porovnávanie národných etalónov, meracích jednotiek a ich stupníc a na odovzdáva-
nie ich hodnôt na etalóny a na iné meradlá.  

SMU je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní ná-
rodných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologic-
kými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Prvoradou úlohou SMU v ob-
lasti medzinárodnej spolupráce bolo aj v roku 2012 zabezpečovanie medzinárodnej akcepto-
vateľnosti národných etalónov. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní 
a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a meracie schopnosti SMU uvádzajú 
vo verejne prístupných tabuľkách CMC, ktoré celosvetovo uznávajú národné metrologické 
ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti má SMU vyše 400 zápisov svojich 
metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri http://kcdb.bipm.org/ 

SMU naďalej pokračoval vo vývoji niektorých meracích a vyhodnocovacích zariadení, v 
uplatpovaní nových metód a pracovných postupov s cieľom zabezpečiť adekvátne metrolo-
gické parametre národných etalónov vo vzťahu k európskemu a celosvetovému metrologic-
kému systému.  

V roku 2012 sa SMU zúčastpoval na medzinárodných porovnávacích meraniach v rámci 
poradných výborov CIPM, regionálnych metrologických organizácií Euramet a COOMET, v 
rámci bilaterálnej spolupráce. Išlo o porovnania v širokej palete veličín dĺžky, času, hmotnos-
ti, tlaku, prietoku, elektrických veličín, ionizujúceho žiarenia, fyzikálnej chémie, fotometrie a 
termometrie. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní sa priebežne ur-
čujú kalibračné a meracie schopnosti (CMC) národných metrologických ústavov, ktoré sa de-
klarujú v tabuľkách databázy KCDB, spravovanej BIPM (pozri www.bipm.org). Vypracovanie 
a aktualizácia tabuliek CMC je nepretržitý proces, kedy musí každý národný metrologický ús-
tav neustále dokazovať svoju schopnosť vykonávať merania na najvyššej možnej úrovni.  

Podobne ako ostatné národné metrologické ústavy, aj SMU sa svojimi vedecko-
výskumnými kapacitami zapája do medzinárodného metrologického výskumu, financované-
ho v rámci grantovej schémy EMRP. Ide o špeciálny európsky metrologický výskumný prog-
ram, administratívne spravovaný organizáciou Euramet, e.V., ktorý sa orientuje na aktivity v 
rôznych oblastiach života, pričom metrológia sa využíva ako nástroj na dosiahnutie požado-
vaných cieľov. Počas doterajšieho trvania sa v EMRP vyprofilovali tieto výskumné oblasti: 
zdravie, priemysel, životné prostredie, energetika, aktualizácia definícií niektorých jednotiek 
SI.  

V oblasti koordinácie uchovávania národných etalónov, ktorých je v súčasnosti vyhláse-
ných 29, sa kládol hlavný dôraz na efektívne využitie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, za-
meraných na rozvoj etalonáže s vplyvom na oblasť poskytovaných metrologických služieb a 
čo najširšie pokrytie potrieb metrologického zabezpečenia hospodárstva a plnenie úloh vy-
plývajúcich z uznesenia vlády SR č. 84/2008.  

SMU uplatpuje efektívne riadenie základných činností úseku výskumu, v ktorých sú im-
plementované prvky zavedeného systému kvality v akreditovanej oblasti aj neakreditovanej 
činnosti.  

http://kcdb.bipm.org/
http://www.bipm.org/
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V súlade s Koncepciou štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a 
akreditácie na roky 2009 – 2012 sa SMU podieľa na činnosti technickej komisie TK 110 Met-
rológia. 

Slovenský metrologický ústav ako orgán štátnej správy v oblasti metrológie koordinoval, 
zabezpečoval a vykonával v rozsahu vymedzenom zákonom o metrológii úkony a činnosti sú-
visiace s:  

- metrologickou kontrolou určených meradiel (schvaľovanie typu meradiel, vykonanie ove-
renia určených meradiel),  

- uznávaním výsledkov skúšok vykonaných na účely schválenia typu meradla (§ 37 ods. 1) a 
preverovaním splnenia podmienok na uznanie prvotného overenia (§ 37 ods. 2) vykona-
ných v členskom štáte EÚ,  

- overovaním spôsobilosti v oblasti metrológie skúškou a vydávaním dokladov o spôsobilos-
ti v oblasti metrológie (§ 29),  

- posudzovaním splnenia odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu (§ 23).  

SMU má zavedený a dokumentovaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺpa požiadavky 
normy EN ISO 9001: 2008. Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 
17025:2005, výroba certifikovaných referenčných materiálov je v súlade s ISO Guide 34. Do 
začiatku roku 2011 bola prevažná väčšina metrologických služieb akreditovaná, od tohto ob-
dobia sa počet akreditovaných kalibračných služieb podstatne obmedzil a kvalita kalibrač-
ných služieb sa zaisťuje medzinárodným preverovaním v rámci dohody CIPM MRA. Preto aj 
systém manažérstva kvality SMU od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického 
výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V.  

 Okrem metrologických služieb mal Slovenský metrologický ústav v roku 2012 akreditova-
ný: 

- Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov podľa normy EN 45011:1998 (podrobnosti po-
zri na http://www.snas.sk/info.php?id=1479), 

- Certifikačný orgán systémov manažérstva podľa normy ISO/IEC 17021: 2006 (podrobnosti 
pozri na http://www.snas.sk/info.php?id=1587). 

- Skúšobné laboratórium na posudzovanie zhody jednotlivých druhov meradiel (podrob-
nosti pozri na http://www.snas.sk/info.php?id=1562).  

SMU je autorizovanou osobou SKTC 102 v oblasti posudzovania zhody podľa § 9 nariadenia 
vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách a notifikovanou osobou č. 1781 podľa Smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2004/22/EC (Measuring Instruments Directive - MID). Podrob-
nosti pozri na  
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifie

dbody&refe_cd=NANDO_INPUT_110161 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 7. októbra 2010 pre SMU Osvedče-
nie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.  

SMU je školiace pracovisko s akreditovaným doktorandským štúdiom vo vednom odbore 
5-2-55 Metrológia. 

V tabuľke IV.1 sa nachádza zoznam úloh SMU na rok 2012. Všetky činnosti, ktoré sa na 
SMU v roku 2012 vykonávali, boli priradené do jednej z úloh tohto zoznamu. Každá úloha 
mala svojho zodpovedného riešiteľa a zodpovedného vedúceho. 
 

 

http://www.snas.sk/info.php?id=1479
http://www.snas.sk/info.php?id=1587
http://www.snas.sk/info.php?id=1562
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_110161
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_110161
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Tabuľka IV.1 ZOZNAM ZÁVÄZNÝCH ÚLOH SMU, DEFINOVANÝCH V RÁMCI KONTRAKTU NA ROK 2012 

Č. úlo-
hy  

Kat.  Útvar  Názov úlohy   Zodpovedný 
riešiteľ  

Schvaľujúci  

 A  Prioritná úloha / činnosť A: Národné etalóny a certifi-
kované referenčné materiály 

   

   Cieľ 1: Zabezpečiť uchovávanie, zdokonaľovanie a roz-
voj sústavy etalónov, tvoriacich základ správnosti a 
jednotnosti merania v SR a ich medzinárodnú ekviva-
lenciu 

   

2001  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
NE elektrického odporu  

 Gašparík  riaditeľ Odboru 
200  

2002  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
dĺžky  

 Fíra  vedúci Oddelenia 
280  

2004  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
času a frekvencie  

 Doršic  vedúci Oddelenia 
280  

2005  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
žiarivého toku a intenzity ožarovania  

 Nemeček  vedúci Oddelenia 
280  

2011  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
jednosmerného napätia  

 Vrabček  vedúci Oddelenia 
280  

2012  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
svietivosti  

 Nemeček  vedúci Oddelenia 
280  

2013  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
rovinného uhla  

 Mokroš  vedúci Oddelenia 
280  

2014  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
elektrickej kapacity  

 Gašparík  riaditeľ  

Odboru 200  

2019  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
akustického tlaku na kalibrovanie meracích kondenzá-
torových mikrofónov nominálneho priemeru 24 mm v 
rozvahu (40 aţ 65) mV/Pa vo frekvenčnom rozsahu (63 
aţ 2500) Hz  

 Šebok  vedúci Oddelenia 
280  

2020  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
teploty v intervale teplôt od - 38,8344 °C aţ 961,78 °C  

 Ďuriš  vedúci Oddelenia 
280  

2120  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
teploty v rozsahu 962 °C aţ 2200 °C  

 Nemeček  vedúci Oddelenia 
280  

2024  A1  280  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
vysokofrekvenčného napätia  

 Vrabček  vedúci Oddelenia 
280  

2029  A1  280  Pripravený na vyhlásenie: Etalón drsnosti   Szmicsková  vedúci Oddelenia 
280  

2032  A1  280  V príprave: Referenčný etalón výkonu a práce strieda-
vého prúdu 50 Hz  

 Hanák  vedúci Oddelenia 
280  

2033  A1  280  V príprave: Referenčný etalón vf. výkonu v koaxiálnych 
vedeniach v pásme 10 MHz aţ18 GHz  

 Ralbovský  vedúci Oddelenia 
280  

2003  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
hmotnosti  

 Spurný  riaditeľ  

Odboru 200  

2006  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu  Chytil  vedúci Oddelenia 
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tlaku  290  

2007  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
nízkeho absolútneho tlaku v rozsahu 10mPA aţ 1kPA  

 Farár  vedúci Oddelenia 
290  

2008  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
hustoty kvapalín a tuhých telies  

 Spurný  riaditeľ  

Odboru 200  

2009  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
viskozity kvapalín  

 Trochta  vedúci Oddelenia 
290  

2021  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
prietoku a pretečeného množstva vody  

 Škrovánek  vedúci Oddelenia 
290  

2035  A1  290  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
prietoku a pretečeného objemu plynu  

 Makovník  vedúci Oddelenia 
290  

2036  A1  290  V príprave: Etalón statického objemu   Mišovich  vedúci Oddelenia 
290  

2015  A1  250  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
rtg. žiarenia  

 Compel  vedúci Oddelenia 
250  

2016  A1  250  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
neutrónov  

 Jenis  vedúci Oddelenia 
250  

2017  A1  250  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
aktivity rádionuklidov  

 Švec  vedúci Oddelenia 
250  

2028  A1  250  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
žiarenia gama  

 Dobrovodský  riaditeľ Odboru 
200  

2010  A1  260  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
indexu lomu priezračných tuhých látok vo viditeľnej 
oblasti spektra  

 Cséfalvayová  vedúci Oddelenia 
260  

2022  A1  260  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
látkového množstva  

 Máriássy  vedúci Oddelenia 
260  

2023  A1  260  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
zloženia vybraných zmesí plynov  

 Vaľková  riaditeľ  

Odboru 200  

2025  A1  260  Pripravený na vyhlásenie: Etalón vlhkosti vzduchu   Chamrazová  vedúci Oddelenia 
260  

2026  A1  260  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
elektrolytickej konduktivity  

 Vyskočil  vedúci Oddelenia 
260  

2027  A1  260  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
spektrálnej transmitancie  

 Obenrau-
chová  

vedúci Oddelenia 
260  

2034  A1  260  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného etalónu 
pH  

 Vyskočil  vedúci Oddelenia 
260  

   Cieľ 2: Zabezpečiť plnenie úloh orgánu štátnej správy 
pri metrologickej kontrole meradiel a overovanie spô-
sobilosti v oblasti metrológie SR 

   

2150  A2  300  Funkcie orgánu štátnej správy   Nemečková  GR  

   Ostatné úlohy / činnosti    

2000  A3  200  Vedenie a činnosť sekcie výskumu a riadenia kvality   riaditeľ  

Odboru 200  

GR  

3000  A4  200  Vedenie a činnosť sekcie projektov a doktorandského  riaditeľ  GR  
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štúdia  Odboru 200  

3405  A5  100  Medzinárodná spolupráca SMU (OIML, EURAMET, 
COOMET)  

 Kromková  GR  

 B  Prioritná úloha / činnosť B: Výskum a vývoj    

   Projekty EMRP    

3805  B2  260  EMRP Energia: Charakterizácia energetickej hodnoty 
plynov  

 Pätoprstý  riaditeľ  

Odboru 200  

3806  B2  280  EMRP Energia: Metrológia pre LED svetelné zdroje   D. Sabol  riaditeľ  

Odboru 200  

3807  B2  250  EMRP Energia: Metrológia pre novú generáciu jadro-
vých elektrární  

 Dobrovodský  riaditeľ  

Odboru 200  

3808  B2  280  EMRP Energia: Metrológia pre sofistikované elektrické 
siete  

 Vrabček  riaditeľ  

Odboru 200  

3809  B2  260  EMRP Životné prostredie: Metrologické zabezpečenie 
merania polutantov v ovzduší  

 Pätoprstý  riaditeľ  

Odboru 200  

3810  B2  260  EMRP Životné prostredie: Metrológia pre salinitu a 
kyslosť oceánu  

 Máriássy  riaditeľ  

Odboru 200  

3811  B2  250  EMRP Životné prostredie: Metrológia ionizujúceho žia-
renia pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom 

 Hinca  riaditeľ Odboru 
200 

3812  B2  280  EMRP Priemysel: Metrológia vysokých teplôt (> 1000 

C) pre priemyselné aplikácie  

 Ďuriš  riaditeľ  

Odboru 200  

3813  B2  290  EMRP Priemysel: Metrológia vysokého tlaku pre prie-
myselné aplikácie  

 Farár  riaditeľ  

Odboru 200  

3814  B2  250  EMRP Priemysel: Metrológia ionizujúceho žiarenia pre 
metalurgický priemysel  

 Švec  riaditeľ  

Odboru 200  

3815  B2  280  EMRP Životné prostredie: Metrológia pre meteoroló-
giu  

 Knorová  riaditeľ  

Odboru 200  

3816  B2  260  EMRP Životné prostredie: Referenčné spektrálne dáta 
pre monitorovanie atmosféry  

 Vaľková  riaditeľ  

Odboru 200  

3817  B3  260  EMRP Jednotky SI: Primárne etalóny pre náročné prvky   Máriássy  riaditeľ  

Odboru 200  

3818  B3  250  EMRP Zdravie: Metrológia pre rádioterapiu s komplex-
nými radiačnými poliami  

 Dobrovodský  riaditeľ  

Odboru 200  

3819  B3  280  EMRP Nové technológie: Mikrovlnná a Terahertzová 
metrológia  

 Ralbovský  riaditeľ  

Odboru 200  

3820  B3  290  EMRP Jednotky SI: Vývoj praktických prostriedkov na 
prenos jednotky hmotnosti podľa novej definície  

 Farár  riaditeľ  

Odboru 200  

 C  Prioritná úloha / činnosť C: Služby (metrologické 
služby, vzdelávanie a iné služby) 

   

   Predaj metrologických služieb centier SMU    

2100  C1  280  Predaj metrologických služieb - MC 210   Fodreková  vedúci Oddelenia 
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280  

2200  C1  290  Predaj metrologických služieb - MC 220   Trochta  vedúci Oddelenia 
290  

2300  C1  290  Predaj metrologických služieb - MC 230   Makovník  vedúci Oddelenia 
290  

2400  C1  280  Predaj metrologických služieb - MC 240   Gašparík  riaditeľ  

Odboru 200  

2500  C1  250  Predaj metrologických služieb - MC 250   Durný  vedúci Oddelenia 
250  

2600  C1  260  Predaj metrologických služieb - MC 260   Pätoprstý  vedúci Oddelenia 
260  

2700  C1  280  Predaj metrologických služieb - MC 270   Knorová  vedúci Oddelenia 
280  

   Koordinácia predaja metrologických služieb a ďalších 
nešpecifikovaných služieb 

   

2800  C2  300  Predaj metrologických služieb - certifikácia   Nemečková  GR  

   Predaj vzdelávacích služieb    

3900  C3  100  Predaj vzdelávacích služieb, prenos poznatkov do met-
rologickej obce  

 Palouová  GR  

   Podnikateľská činnosť, nesúvisiaca s hlavnou činnosťou 
a poslaním SMU 

   

7999  C4  720  Podnikateľská činnosť (prenájom majetku + ubytova-
nie)  

 Seewald  riaditeľ  

Odboru 700  

 R  Prioritná úloha / činnosť R: Správa a prevádzka SMU    

1000  R1  100  Réžia správy SMU: Kancelária GR   Lesanská  GR  

  700 Réžia správy SMU: Odbor ekonomiky a správy majetku  Kavecký   

7900  R2  700  Réžia prevádzky SMU (správa areálu, autodoprava, 
MTZ)  

 Kavecký  GR  

IV.1 Národné etalóny 

V súlade so svojimi úlohami, definovanými príslušnou legislatívou, kontraktom a zriaďovacou 
listinou, kládol SMU hlavný dôraz na zabezpečovanie uchovávania a medzinárodné porovná-
vanie národných etalónov, meracích jednotiek a ich stupníc a na odovzdávanie ich hodnôt na 
etalóny a na iné meradlá. Na dosiahnutie tohto cieľa treba venovať neustálu pozornosť kvali-
te jednotlivých národných etalónov. Tá sa potvrdzuje účasťou v medzinárodných porovnáva-
cích meraniach. V súčasnosti je na Slovensku vyhlásených 29 národných etalónov, pričom 
ďalšie štyri etalóny, ktoré sa uchovávajú na SMU, sú v rôznom štádiu príprav na vyhlásenie za 
národný etalón (pozri tabuľku IV.2). 
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Tabuľka IV.2 ZOZNAM NÁRODNÝCH ETALÓNOV A OSTATNÝCH ETALÓNOV 

Číslo etalónu Názov etalónu  Zodpovedný za 
etalón 

NE 001/97 Národný etalón elektrického odporu   Gašparík 

NE 002/97 Národný etalón dĺžky   Fíra 

NE 003/97 Národný etalón hmotnosti   Spurný 

NE 004/97 Národný etalón času a frekvencie   Doršic 

NE 005/97 Národný etalón žiarivého toku a intenzity ožarovania   Nemeček 

NE 006/97 Národný etalón tlaku  Chytil 

NE 007/97 Národný etalón nízkeho absolútneho tlaku v rozsahu 10 mPa až 1 kPA  Farár 

NE 008/97 Národný etalón hustoty kvapalín a tuhých telies  Spurný 

NE 009/97 Národný etalón viskozity kvapalín   Trochta 

NE 010/97 Národný etalón indexu lomu priezračných tuhých látok vo viditeľnej oblasti 
spektra 

 Cséfalvayová 

NE 011/99 Národný etalón jednosmerného napätia   Vrabček,  

Rudohradský 

NE 012/98 Národný etalón svietivosti   Nemeček 

NE 013/98 Národný etalón rovinného uhla   Mokroš 

NE 014/98 Národný etalón elektrickej kapacity   Gašparík 

NE 015/98 Národný etalón dozimetrických veličín rtg. žiarenia  Compel 

NE 016/98 Národný etalón neutrónov  Jenis 

NE 017/99 Národný etalón aktivity rádionuklidov  Švec 

NE 019/99 Národný etalón akustického tlaku vo vzdušnom prostredí  Šebok 

NE 020/A/99 Národný etalón teploty v intervale teplôt od - 38,8344 °C do 961,78 °C   Ďuriš 

NE 020/B/99 Národný etalón teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C  Nemeček 

NE 021/99 Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody   Škrovánek 

NE 022/99 Národný etalón látkového množstva  Máriássy 

NE 023/99 Národný etalón zlomku látkového množstva v plynnej fáze  Vaľková 

NE 024/02 Národný etalón vysokofrekvenčného napätia   Vrabček 

NE 026/07 Národný etalón elektrolytickej konduktivity  Vyskočil 

NE 027/02 Národný etalón spektrálnej transmitancie  Obenrauchová 

NE 028/02 Národný etalón dozimetrických veličín žiarenia gama  Dobrovodský 

NE 034/06 Národný etalón pH  Mathiasová 

NE 035/07 Národný etalón prietoku a pretečeného objemu plynov  Makovník 

OE 025/07 Etalón vlhkosti vzduchu  Masaryková 

OE 32 Etalón výkonu a energie pri priemyselnej frekvencii  Hanák 

OE 33 Etalón vysokofrekvenčného výkonu  Ralbovský 

OE 29 Etalón drsnosti povrchu  Szmicsková 

OE 036/10 Etalón statického objemu  Mišovich 
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V nasledujúcom texte sa uvádzajú podrobnosti o činnostiach vykonávaných na jednotlivých 
národných etalónoch v roku 2012. Tieto činnosti sú zoskupené podľa výskumných úloh, ako 
ich definuje tabuľka IV.1. 

NE 001/97 Národný etalón elektrického odporu  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu elektrického odporu 

Číslo úlohy:  2001/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Štefan Gašparík 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Štefan Gašparík 

Stručný opis etalónu 
Medzinárodná sústava jednotiek SI vychádza zo siedmich základných jednotiek, definova-
ných na základe najnovších vedeckých poznatkov. Pre oblasť elektrických veličín je medzi zá-
kladnými jednotkami zaradený ampér. Ostatné elektrické jednotky používané v meracej 
technike sú odvodené z týchto základných jednotiek pomocou platných fyzikálnych zákonov. 
Jedinou výnimkou pri ich odvodzovaní je jednotka elektrického prúdu, ampér. V súčasnej 
metrologickej praxi sa jednotky elektrických veličín nezakladajú na nej, ako by sa dalo očaká-
vať z definície základných jednotiek, ale sú odvodené od jednotky elektrického napätia - vol-
tu, a elektrického odporu - ohmu. Táto skutočnosť je daná tým, že jednotky elektrického na-
pätia a odporu sú v súčasnosti realizovateľné ďaleko presnejšie ako jednotka elektrického 
prúdu. Oba javy, pre elektrické napätie Josephsonov, a pre elektrický odpor Hallov, sa pozo-
rovali pri nízkoteplotných experimentoch, kedy teplota je pod teplotou tekutého hélia (4,2 
K).  

V prípade etalóna elektrického odporu na báze kvantového Hallovho odporu  sa o objav 
zaslúžil von Klitzing v roku 1980, za čo dostal Nobelovu cenu. Charakteristickým rysom javu 
je vytvorenie stabilného plateau na závislosti Hallovho napätia od indukcie vonkajšieho mag-
netického poľa, pričom pomer Hallovho napätia a pretekajúceho prúdu zodpovedá veľmi 

presne ohmickej hodnote 25 812,807 , ktorá môže byť podľa plateau podelená celým čís-
lom, zodpovedajúcim príslušnému použitému plateau. 

Jednotka  a jej stupnica v globálnom hodnotení pokrývajú veľmi široký rozsah meraní pri 

DC od oblasti stotín až tisícin m (odpory na veľké prúdy) až do oblasti veľkých odporov do 

stovák T (rezistory na malé prúdy) a pri AC v základnom rozsahu od 0,1  do 1 M pri 
frekvenciách do 20 kHz s dôrazom na 50 Hz, ktoré má uplatnenie najmä v energetike, a na 
rozsah frekvencií od 100 do 800 Hz, ktoré majú uplatnenie predovšetkým v termometrii. 
Jednotka odporu a jej stupnica je základom pri prenose jednotky el. odporu a jej stupnice na 
etalónové rezistory, odporové dekády, odporové referencie, meradlá elektrického odporu 
(odporové mostíky, ohmmetre, multimetre), multikalibrátory a mnohé ďalšie meradlá. Me-
ranie elektrického odporu, či už priamo alebo nepriamo, je využívané aj pri meraní ďalších 
fyzikálnych veličin. Z elektrických sú to najmä elektrické napätie a prúd a s ich meraním súvi-
siace ďalšie elektrické veličiny, ako napr. elektrický výkon a práca elektrického prúdu, ktoré 
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využívajú rezistorové prevodníky (odporové deliče napätia, prúdové bočníky, odporové záťa-
že a ďalšie). Pri neelektrických veličinách sú často využívané metódy na ich nepriame mera-
nie prostredníctvom metód na meranie odporu, alebo s využitím prevodníkov. Z mnohých 
možno uviesť aspop najrozšírenejšie: v oblasti merania teploty odporové teplomery, merače 
tepla a odporové simulátory teploty, v oblasti tlaku odporové snímače na meranie tlaku, de-
formácií a ďalšie. Ďalej je to oblasť  fyzikálnej chémie, oblasť ionizačného žiarenia, dĺžky, 
hmotnosti a niektoré ďalšie. Pritom ako referenčná sa využíva stupnica odporu, ktorá dnes 
pre meranie pri jednosmernom prúde pokrýva rozsah od mikroohmov až do teraohmov. 

 

OBR. 1 SÚSTAVA ETALÓNOVÝCH ODPOROV 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie: 
 Etalón tvoria:  

- Základná skupina etalónov 1 , nasledujúcich výrobcov a výrobných čísiel: 

- Leeds & N   výr. č.:1816013  
- Leeds & N   výr. č.:1758739 
- Zavod izm. prib. výr. č.: 078572  
- Zavod izm. prib. výr. č.: 078564 
- Zavod izm. prib. výr. č.: 078567  
- Zavod izm. prib. výr. č.: 142956 
- Zavod izm. prib. výr. č.: 078582  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: zmenená – zlepšená,  
- metrologické vlastnosti: zmenené – zlepšené,  
- kalibrácia etalónu: bola vykonávaná  priebežne a výsledky boli  vyhodnotené 

v záverečnej správe za rok 2012, 

 V rámci uchovávania bola vykonávaná kontrola technických a metrologických charakteris-
tík a vlastností a rekalibrácie referenčných meradiel NE a aktualizácia a dopĺpanie prísluš-



 Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012 

 

22 

nej dokumentácie a softvéru, ako aj systému kvality. Hlavná časť kapacít venovaná ucho-
vávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu NE.  

b) rozvoj: 

- modifikácia a zlepšenia softvérového a hardvérového vybavenia po zakúpení nového 
meracieho zariadenia od firmy MI 6010. Bola uskutočnená analýza vplyvu tlaku na na-
meranú hodnotu elektrického odporu, ktorá bude v ďalšej etape aplikovaná do mera-
cieho procesu.  

- zlepšenie v oblasti nad 1 G Ohm do 100 T Ohm. Začali sa hľadať možnosti riešenia 
- úprava pracovných postupov PP 05/240, PP 06/240, PP 15/240, PP 16/240, 
- na začiatku roka sme uspeli v posúdení v rámci peer rewiev,  

c) údržba: 

- čistenie kontaktov, výmena parafínového oleja v elektrickom termostate, zmena pre-
pojovacích a meracích káblov, vyhotovenie nových zväzkov, mechanické upevnenie 
prepojovacích káblov. 

 Okrem toho v rámci údržby bola vykonávaná každoročná plánovaná údržba, preventívne 
činnosti a drobné opravy na udržiavanie prevádzkyschopnosti, správnej funkčnosti a met-
rologických charakteristík a vlastností všetkých meradiel a zariadení.  

d) porovnanie etalónu: nebolo naplánované ani vykonané žiadne. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia a etalónu: rekalibrácia NE bola vykonaná v štvrtom štvrťroku 2012,  
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: etalóny používané na kalibráciu elektrického odporu 

nižších rádov sa kontrolovali priebežne počas celého roka,  
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty sú nezmenené, meracia 

schopnosť je uvedená a zverejnená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 
d) nadväznosť: etalón je nadviazaný na posledné porovnávacie meranie (r.2010) na hodnotu 

BIPM, prostredníctvom nadväzovacích etalónov nominálnej hodnoty SMU 1 ohm a 10 
kohm. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty priamo spojené s NE nie sú.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nie je. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: Prenos na meradlá využívané v oblasti elektrických veličín: 

elektrického prúdu, výkonu a práce elektrického prúdu, na meradlá laboratórií zaoberajú-
cich sa odporovou termometriou, tak pre laboratórium teploty, ako aj iné laboratória 
(dĺžka, tlak a ďalšie), na meradlá zabezpečujúce meranie malých prúdov (kalibrácia vyso-
koohmových deličov) napr. pre oblasť ionizačného žiarenia, ako aj vodivostí, tak pre fyzi-
kálnu chémiu, ako aj iné laboratória. Na prenos boli použité tieto zariadenia: jednosmerný 
prúdový most komparátor typu 9920 od firmy Guildline, jednosmerný prúdový most 
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komparátor typu 6000B a 6010D od firmy MI, číslicový multimeter HP, etalónové odpory, 
presné odporové dekády a olejové termostaty. 

 Počet kalibrácií: 70 (in-in)v rámci centra 20 (in-in) pre centrum 260, 7 (in-in) pre centrum 
270 a 63 (in-out).  

b) odberatelia: právnické osoby v oblasti energetiky, plynárenstva, vojenského opraváren-
stva: EMO Mochovce, Sensus Slovensko, OTC Hlohovec, Letecké opravovne Trenčín, Nafta 
Bratislava a Nafta Gbely, VÚJE Trnava, SLM. 

NE 002/97 Národný etalón dĺžky  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu dĺžky 

Číslo úlohy:  2002/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Roman Fíra 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Roman Fíra 

Stručný opis etalónu 
NE 002/97 je realizáciou jednotky dĺžky - meter, ktorá je jednou zo siedmich základných jed-
notiek SI. Zostavu NE dĺžky tvoria zariadenia, ktoré jednotku realizujú a prenášajú na mate-
rializované dĺžkové miery. Z hľadiska pozície v schéme nadväznosti meradiel dĺžky zo zostavy 
NE stojí najvyššie HeNe jódom stabilizovaný laser SMU-1, ktorý je etalónom frekvencie 
v optickej oblasti elektromagnetického spektra. Jednotku dĺžky realizuje prostredníctvom 
predpokladu, že uvažujeme o vákuu, t.j. prostredí s indexom lomu n = 1. V prenosových za-
riadeniach už do výslednej neistoty vstupuje index lomu vzduchu, teplotná rozťažnosť mate-
riálu a iné parametre, takže z hodnoty U(rel) = 5×10-12 v prípade frekvencie SMU-1 neistota 
sa zvýši na hodnoty 10-8 (vlnová dĺžka pracovných laserov so zohľadnením indexu lomu pro-
stredia), prípadne 10-7 až 10-6 (materializované dĺžkové miery). 

Hospodárstvo žiadnej krajiny sa nezaobíde bez metrologického zabezpečenia dĺžky ako 
základnej veličiny, výnimkou nie je ani SR. Prenos dĺžky sa realizuje prostredníctvom MS pre 
legálnu metrológiu, kalibračné laboratóriá a rôzne sektory hospodárstva.  

 

OBR. 1 LASER SMU-1 SO STABILIZAČNOU ELEKTRONIKOU 
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Fyzikálny princíp stabilizácie frekvencie HeNe/I2 laserov spočíva v mechanizme nasýtenej 
absorpcie v parách jódu, ktorý zabezpečí elimináciu Dopplerovho posunu prvého rádu, takže 
neistota frekvencie sa zmenší o dva až tri rády v porovnaní s pracovnými HeNe lasermi. Pre-
nos jednotky na pracovné lasery je realizovaný pomocou metódy záznejov, prenos na mate-
rializované dĺžkové miery pomocou statickej a dynamickej interferenčnej metódy 
v prenosových zariadeniach, ktoré sú súčasťou NE dĺžky.  

SMU nevlastní fs generátor, pomocou ktorého sa dá nadviazať frekvencia lasera na etalón 
času. Preto musí byť v pravidelných intervaloch frekvencia lasera SMU-1 „kalibrovaná“ 
v rámci kľúčových porovnaní v tzv. uzlovom laboratóriu projektu CCL-K11, a to nadviazaním 
na etalón času prostredníctvom femtosekundového generátora. Parametre lasera SMU-1 sú 
na špičkovej svetovej úrovni, keďže firma Winters WEO dotiahla systém stabilizácie frekven-
cie HeNe/I2 laserov temer do dokonalosti a ďalšie podstatné zníženie neistoty je už v princípe 
vylúčené, lebo tento systém neumožpuje potlačenie Dopplerovho javu druhého rádu. He-
Ne/I2 lasery firmy Winters WEO, ktorú SMU vlastní, dosahujú v priebehu posledných cca 10 
rokov najlepšie výsledky v rámci MPM. Pokiaľ ide o prenosové zariadenia NE dĺžky, SMU je 
na úrovni metrologických ústavov európskych krajín s porovnateľnou veľkosťou. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: v podstate nezmenená, do systému LID bol zaradený zdroj na na-
pájanie CCD kamery  

- metrologická charakteristika: nezmenená 
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- previerka NE: vykonaná v roku 2012 (marec) a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: frekvencia lasera SMU-1 bola kalibrovaná na fs generátore BEV 

v rámci dlhodobého projektu CCL-K11 v júni 2010) a následná kalibrácia sa plánuje na 
rok 2020. Kalibrovala sa frekvencia lasera SMU-2, u laserov SMU-1 a SMU-2 sa merali 
koeficienty závislosti frekvencie od teploty jódu, šírky modulácie a externého výkonu. 
Rekalibrovali sa koncové mierky do 100 mm.   

b)  rozvoj: 

- Do systému LID (po previerke súčasť NE dĺžky) bol zaradený napájací zdroj na napájanie 
CCD kamery, ktorá sníma obraz čiarky a dvojrysky v okulári mikroskopu dĺžkomera 
ABBE.  

c)  údržba: 

- justáž dĺžkomera ULM3m Zeiss a LID (vykonáva sa každoročne). Výmena Kr výbojky 
a následná justáž komparátora INKO Zeiss. Oprava mechanizmu natáčania Koestersov-
ho hranola INKO Zeiss, oprava zdroja osvetlenia nitkového kríža a pomocnej lampičky 
INKO Zeiss. 

d) porovnanie etalónu: účasť na kľúčovom porovnaní koncových mierok EURAMET L-1.2011 
a spracovanie nameraných údajov v rámci medzinárodného doplnkového porovnania la-
serových meračov dĺžky EURAMET.L-S20 (január 2012). 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: laser SMU-1 bol naposledy kalibrovaný na femtosekundovom generá-

tore BEV v rámci projektu CCL-K11 (jún 2010, referenčná frekvencia – céziové hodiny 
BEV). Predtým femtosekundovými generátormi BIPM (2005) a ČMI (2006). Na základe to-
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ho sa vypočítal drift frekvencie SMU-1 + 0,24 kHz/rok. V rámci zasadania CCL (september 
2012) sa rozhodlo o 10-ročnej periodicite kľúčových porovnaní HeNe/I2 laserov v rámci 
projektu CCL-K11, takže SMU sa na uvedenom projekte nemusí zúčastniť až do roku 2020 
a dovtedy bude mať akceptované príslušné dve kategórie v tabuľkách CMC.   

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: používajú sa frekvenčne stabilizované pracovné He-
Ne lasery 633 nm s nadväznosťou na NE (lasery SMU-1 a SMU-2), ktoré sú súčasťou inter-
ferenčných zariadení v rámci rozšírenej zostavy NE dĺžky. 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: kalibrácia frekvencie pracovných la-
serov s neistotou U = 10-9 (hodnota, uvedená v CMC tabuľkách). Tieto lasery sú optickými 
zdrojmi prenosových zariadení na kalibráciu zhmotnených etalónov dĺžky (koncové, čiar-
kové) s neistotou v rádoch 10-6 až 10-7, v prípade pracovných meradiel niekedy až 10-3 
(determinované napr. najmenším dielikom stupnice prístroja a schopnosťou odčítania). 

d) nadväznosť: SMU-1 sa kalibruje v rámci kľúčového porovnania CCL-K11, ostatné časti NE 
dĺžky sú nadviazané na SMU-1.  

Publikácie:  
 [1] Fodreková, A.: Zabezpečenie metrologickej nadväznosti mier a meradiel. In: Metrológia  

geometrických veličín, modul G1- dĺžka a modul G2 - uhol. (Kurz akreditovaný MŠ SR). - 
VS SMU Bratislava, marec 2012 

 [2] Fodreková, A. - Mokroš, J.: Kalibrácia koncových a čiarkových mier a meradiel. In:  Met-
rológia geometrických veličín, modul G1- dĺžka a modul G2 - uhol. (Kurz akreditovaný 
MŠ SR). - VS SMU Bratislava, marec 2012 

 [3] Fodreková, A. - Mokroš, J.: Kalibrácia posuvných meradiel a mikrometrov. In: Metroló-
gia geometrických veličín, modul G1- dĺžka a modul G2 - uhol. (Kurz akreditovaný MŠ 
SR). - VS SMU Bratislava, marec 2012 

 [4]  Fíra, R.:  Súhrnná správa k previerke Národného etalónu dĺžky, január 2012 

Výskum a vývoj, metrologické projekty:  
Úspešná účasť v rámci EURAMET.L-S20 (porovnanie laserových diaľkomerov (Záverečná 
správa z marca 2012), účasť v EURAMET.L-K1.2010 (merania v SMÚ v marci až máji 2012). 
Ukončenie sa očakáva v roku 2014, záverečná správa bude možno až v roku 2015. 

Osoby zapojené v projekte:  
R. Fíra, A. Fodreková, E. Harnošová 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Účasť na zasadaniach pracovných skupín CCL MRA-W, CCL WG-S, poradného výboru CCL 
(BIPM, september 2012) a EURAMET TC dĺžka (GUM Poľsko, október 2012). Laboratórium 
dĺžky SMU má zastúpenie v CCL, CCL-WG-MRA, CCL-WG-S , EURAMET TC dĺžka a COOMET TC 
dĺžka. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny:  

- interné: rekalibrácia 5 ks koncových etalónov dĺžky, kalibrácia 18 ks meradiel pre iné 
labopratóriá SMÚ, 

- externé: čiastočné overenie 149 ks automatických hladinomerov, kalibrácie 55 ks me-
radiel dĺžky pre externých zákazníkov, 
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b) odberatelia: U.S. Steel, Reflow, s.r.o., Transpetrol, a.s., MO SR, Kalibra Detva, VUJE Trna-
va, zdravotníctvo, VÚZ Bratislava, Cargo Čierna n. Tisou, Testek Bratislava, Atómová elek-
trárep Mochovce, Tacho Vráble, CR-DAT Detva, BDI Zvolen a iné subjekty. 

NE 003/97 Národný etalón hmotnosti  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu hmotnosti 

Číslo úlohy:  2003/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Robert Spurný, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku, C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Robert Spurný, PhD. 

Stručný opis etalónu 
Metrológia hmotnosti má v systéme nadväznosti a kalibrácie meradiel každého štátu - resp. 
metrologického ústavu štátu - významné postavenie, vyplývajúce najmä z troch skutočností: 

1) hodnota jednotky hmotnosti 1 kg je určená ako hmotnosť medzinárodného platino-
irídiového (PtIr) prototypu kilogramu, ktorý je uložený v Medzinárodnom Úrade pre Váhy 
a Miery (BIPM) v Sevres. Hodnotu jedného kilogramu "presne" má teda iba jeden etalón, 
od ktorého sa odvádza celá kalibrácia etalónov a meranie v praxi, 

2) meranie hmotnosti patrí k veľmi presným (relatívna neistota merania dosahuje 10-9 až 10-

10) a rozšíreným meraniam. Rozsah merania hmotnosti na Slovensku sa pohybuje od 10-7 g 
do 150 ton, pričom meradlá hmotnosti v praxi (výskum, výroba, obchod) sa delia do 5 
tried presnosti, 

3) hmotnosť, ako základná fyzikálna veličina sústavy SI, sa priamo podieľa na odvodení a rea-
lizácii hodnôt ďalších fyzikálnych veličín (tlak, hustota, sila, prietok, veličiny fyzikálnej 
chémie) a limituje presnosť ich merania. 

 

OBR. 1 OCEĽOVÝ ETALÓN 1 KG, PTIR ETALÓN 1 KG NO 41, KREMÍKOVÉ GUĽÔČKY 1 KG A 240 G - POUŽÍVANÉ AKO ETALÓNY HUSTOTY, 
GUĽÔČKY 1 KG SA BUDÚ POUŽÍVAŤ AKO ETALÓNY HMOTNOSTI 



Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012  
 

 

27 

NE hmotnosti SR obsahuje 2 PtIr etalóny 1 kg, 9 oceľových etalónov 1 kg, 7 súprav oceľových 
etalónov 1 g až 1 kg, 3 súpravy oceľových etalónov 1 kg až 10 kg, 2 súpravy Pt závaží 1 mg až 
500 mg, 6 automatických zariadení s elektronickými komparátorovými váhami na kalibráciu 
etalónov hmotnosti, 6 ďalších komparátorových váh a zariadenia na meranie hustoty vzdu-
chu a objemov závaží (súčasť NE hustoty). 

Kalibrácia oceľových etalónov 1 kg pomocou PtIr etalónov 1 kg sa realizuje na váhach 
Mettler AT 1006 so zariadením na meranie hustoty vzduchu Klimet. Kalibrácia stupnice 
hmotnosti sa realizuje pomocou kalibračných schém s nadbytočnými meraniami, spracova-
nými metódou najmenších štvorcov. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená 
- metrologické vlastnosti: nezmenené 
- previerka NE: vykonaná v roku 2010 a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonaná - kalibrácia 7 kusov etalónov hmotnosti 1 kg (sekundárne 

etalóny) pomocou váh Mettler AT 1006 a zariadenia na meranie hustoty vzduchu Kli-
met A30 nadviazaním na PtIr etalón No 65 (SMU) a No 67 (ČMI). Výsledky kalibrácie sú 
uvedené v správe „Kalibrácia stupnice hmotnosti 2012 – porovnanie 1 kg oceľových 
etalónov pdľa PtIr a kalibrácia dvoch súprav plochých etalónov v rozsahu 1 kg až 100 
g“. 

 Kalibrácia šesť súprav etalónov hmotnosti (016/99, 017/99, P5, E3, E4, E7 ploché) 
v rozsahu 1 g až 500g, dvoch súprav (mgIV, PtI) v rozsahu 1 mg až 500 mg a tri súpravy 
(P6 P5, 002/99) v rozsahu 1 kg až 10 kg.  

 Pre ostatné NE v SMU sa vykonala kalibrácia 35 kusov závaží pre NE 008 a NE 021 a 11 
váh s neautomatickou činnosťou pre NE021, NE026, NE023. 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu NE hmot-
nosti.  

b) rozvoj: 

- aplikácia softvéru v jazyku FreeBasic na automatické zariadenia na kalibráciu súprav 
závaží – čo bolo potrebné pre použitie moderných notebookov na riadenie procesu 
merania, ktoré nahradili pôvodné počítače použité pred viac ako 10 rokmi. Nový sof-
tvér je aplikovaný na autonar 1 kg, automat 100 g a automat 1 g. Vykonala sa validácia 
softvéru na 1 kg a 100 g automat , ako aj programu na kalibráciu váh. 

- úprava pracovných postupov PP 05/220 a PP 04/220, 
- naďalej sa pracuje na realizácii riadiaceho softvéru automatických zariadení SMU do ja-

zyka VisualBasic, 
- rekonštrukcia etalónu: vykonaná modifikácia mechanickej časti automatu 10 kg. 

c) údržba: 

- justáž parametrov etalonážnych zariadení (vykonáva sa každoročne). Vykonala sa 
údržba mechanickej časti automatu 100 g. 

d) porovnanie etalónu: vykonané porovnávacie merania s ČMI na 1 kg a oceľových a Pt Ir 
etalónov , porovnanie stupnice hmotnosti v rozsahu 1 g až 200 g. V roku 2013 je plánova-
ná rekalibrácia PtIr etalónu No 65 v BIPM. 
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Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny: 
a) kalibrácia etalónu: rekalibrácia NE je podstatnou časťou činnosti v rámci uchovávania eta-

lónu - vykonaná – kalibrácia oceľových etalónov 1 kg podľa 1 kg PtIr, kalibrácia súprav zá-
važí v rozsahu 1 g až 500g, v rozsahu 1 mg až 500 mg a v rozsahu 1 kg až 10 kg. Výsledky 
sú dostupné v laboratóriu hmotnosti centra 220 vo forme certifikátov o kalibrácii. Ako re-
ferenčný etalón sa použil etalón príslušných metrologických parametrov podľa kalibrova-
nej súpravy, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: vyhotovený a pravidelne použí-
vaný – príslušný etalón zo zostavy NE hmotnosti, alebo etalón odpovedajúci požadovanej 
práci. Vykonala sa kalibrácia súprav v rozsahu 10 kg až 1 mg, 20 kg až 5 kg. 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená – rovnaký rozsah ako v 
roku 2011 - SMU je schopný plniť všetky činnosti v oblasti metrológie hmotnosti v celom 
rozsahu a pre všetky v praxi používané triedy presnosti. Výsledok kalibrácie etalónov je na 
internetovej stránke SMU – Centrum hmotnosti, 

d) nadväznosť: na PtIr etalóny No 65 a No 41 ktoré sú kalibrované v BIPM, porovnávacie me-
rania. Nadväznosť meradiel hmotnosti je definovaná Schémou nadväznosti meradiel 
hmotnosti TPM 4101-94. Vyhodnotili sa vzájomné korelácie vstupných a výstupných veli-
čín z kalibrácie oceľových etalónov 1 kg podľa PtIr No 65.  

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
V rámci výskumu sa dokončila práca na vývoji nového automatického zariadenia na kalibrá-
ciu súprav závaží v rozsahu 10 g až 1 mg, ktorá bola realizovaná v druhom polroku 2011 
v spolupráci s fy. Mettler. Zariadenie obsahuje modifikované mikrováhy Mettler XP10U (po-
sun nuly a zvýšenie rozsahu), nakladacie zariadenie, elektronický hardvér a softvér.  

Osoby zapojené do projektu:  
R. Spurný, J. Bičárová, L. Snopko 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenia SR: 
- R. Spurný – BIPM, pracovná skupina pre závažia, Euromet, Coomet – všetko každoročne. 

Výsledok: monitorovanie stability etalónov hmotnosti – aj v rámci pripravovaného EMRP. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny:  

1) Kalibrácia meradiel – NE hmotnosti: 

 kalibrácia etalónov hmotnosti 146 kusov, 
 kalibrácia váh   0 kusy, 

2) Kalibrácia meradiel NE hustoty, tlaku, prietoku kvapalín, prietoku plynov, látkového 
množstva, zloženia zmesí plynov: 

 kalibrácia závaží   35 kusov,  
 kalibrácia váh   11 kusov  

3) Kalibrácia a overenie meradiel klientov pomocou meradiel NE hmotnosti: 

 kalibrácia závaží   227 kusov,  
 overenie závaží   18 kusov, 
 kalibrácia váh   62 kusov,  
 overenie váh   35 kusov,  

4) Kalibrácia a overenie meradiel klientov pomocou etalónov nižších rádov: 
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 kalibrácia závaží   256 kusov,  
 overenie závaží   871 kusov,  
 kalibrácia váh   106 kusov,  
 overenie váh   2114 kusov, 
 silomery a moment      

b) odberatelia: chemický priemysel, potravinársky priemysel, farmaceutický priemysel, pre-
prava palív a ich bilancie, všetci čo potrebujú vážiť tak, aby vedeli získať výsledok merania 
hmotnosti a jeho neistotu, výrobcovia a opravári váh. 

NE 004/97 Národný etalón času a frekvencie  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu času a frekvencie 

Číslo úlohy:  2004/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Pavol Doršic 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Pavol Doršic 

Stručný opis etalónu 
Základná jednotka času sekunda a jej duálna 
veličina frekvencia je v súčasnosti definovaná 
a uchovávaná vo svete s najvyššou presnosťou 
niekoľkými primárnymi céziovými etalónmi 
s dlhou trubicou laboratórneho typu a veľkou 
skupinou priemyselných (komerčných)  ató-
mových hodín. Dlhodobá stabilita etalónovej 
hodnoty jednotky a stupnice resp. frekvencie 
týchto komerčných typov je dosahovaná  lep-
šia ako 10-12 čím je zabezpečená metrológia 
času a frekvencie na najvyššej úrovni pre všet-
ky požadované odbory spoločnosti. Týka sa to 
hlavne najmodernejších telekomunikačných 
technológii, niektorých meraní z oblasti špe-
ciálnej techniky (vojenské technológie) 
a nadviazané zariadenia pre výskum.  

Funkcia a dokonalosť zabezpečenia metro-
lógie času a frekvencie v každom štáte, vlast-
niacom atómové hodiny, je daná hlavne orga-
nizáciou časovej sekcie v BIPM Paríž.  

 

 

OBR. 1 CELKOVÝ POHĽAD NA ZOSTAVU NE ČASU 

A FREKVENCIE V SMU 

Z tohto poznatku plynie, že účasť na porovnávacích meraniach, ktoré sa vykonávajú ne-
pretržite, kontinuálne, dáva záruku, že metrológia času a frekvencie v danom štáte bude stá-
le na špičkovej svetovej úrovni. Tak tomu je v súčasnom čase i v SR, pretože výsledky porov-
návacích meraní, trvalá účasť na tvorbe svetového času v BIPM, sú dokladované aj pre etalón 
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času a frekvencie SMU, ktorý nepretržite generuje časovú stupnicu označenú (v BIPM) 
UTC(SMU).  

Národný etalón času a frekvencie NE č. 004/97 je zariadenie HP 5071A, zakúpené ako  ho-
tový výrobok, takže sa dá konštatovať, že spolu s vytvorenými podmienkami uloženia 
v špeciálnom laboratóriu SMU je technická realizácia NE ukončená a sú vytvorené požadova-
né podmienky na činnosť tohto NE. 

Pre akceptovateľnosť  etalónovej hodnoty bol vytvorený systém pre kontinuálne porov-
návacie meranie s BIPM cez satelitný systém GPS a Glonass na báze GPS/Glonass  prijímača 
TTS-3 a obojsmerného transferu  nameraných a výsledných hodnôt  cez internetovú sieť.  

Porovnávacie merania  sa vykonávajú denne (kontinuálne), výsledky merania sa zasielajú 
do BIPM v týždenných intervaloch. Preukázanie hodnôt národného etalónu je uvedené 
v Circular-T z BIPM  pre päťdpový vyhodnocovací interval v mesačných správach, 5 až 6 vý-
sledkov za mesiac.  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená, 
- metrologická charakteristika: zostáva na predchádzajúcej úrovni, 
- metrologické vlastnosti: nezmenené, 
- kalibrácia etalónu: vykonáva sa kontinuálne meraním cez družicový systém 

GPS/Glloonass na BIPM, pribežne vyhodnotenie mesačné 

b) rozvoj: 

- vykonáva sa meranie pre dlhodobú stabilitu etalónu 10MHz pre transportné účely, 
konštrukcia z r. 2011, ktorý je realizovaný báze kryštálového oscilátora Vectron  

- vykonal sa návrh na oscilátor na báze rubídiového boku presnej frekvencie, realizácia 
neprebehla, pretože doposiaľ neboli uvolnené investičné prostriedky.  

c) údržba: 

- etalón sa uchováva podľa pravidiel etalónu  

d) porovnanie etalónu: kontinuálne porovnávacie meranie s BIPM cez GPS/Glonass systém, 
výsledky v mesačnom intervale v Circulare-T (z BIPM) 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty spojené s NE nie sú.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nie je. 
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NE 005/97 Národný etalón žiarivého toku a intenzity ožarovania  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu žiarivého toku a intenzity ožarovania  

Číslo úlohy:  2005/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Peter Nemeček, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Peter Nemeček, CSc. 

Stručný opis etalónu 
Etalón realizuje jednotku výkonu (W) prislúchajúcu energii optického žiarenia v spektrálnom 
obore 280 nm až 12500 nm. Jednotka je základom pre realizáciu jednotky svietivosti 
a jednotky teploty pre teploty väčšie ako 1064 °C. Okrem toho je základom pre kalibráciu op-
tických rádiometrov používaných v oblasti optických telekomunikácií, zdravotníctva, strojár-
stva. Realizuje sa na báze tzv. trap detektorov so známou kvantovou účinnosťou pre prevod 
množstva elektrického náboja na počet fotónov so známou vlnovou dĺžkou a na základe 
komparácie ohrevu elektrickým prúdom a optickým žiarením. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: etalón bol vybavený novou sústavou zrkadiel pre spektrorádio-
metrickú aparatúru, 

- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- kalibrácia etalónu: vykonáva sa verifikáciou celkovej kvantovej účinnosti TRAP spektro-

rádiometrov KQNo1 a KQNo2 podľa modelu 2002. 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je v súčasnosti zameraná na prenos jednotky 
spektrálneho žiarivého toku na fotoelektrické pyrometre  

b) rozvoj:  
c) údržba: Spektrorádiometrická aparatúra, ktorá slúži pre prenos jednotky spektrálneho vý-

konu na referenčné etalóny a užívateľské meradlá bola vybavená novou sústavou optic-
kých zrkadiel. 

d) porovnanie etalónu: Vzhľadom na zmeny v personálnom obsadení laboratória, bola zru-
šená naša účasť v porovnávacích meraniach Euramet No443 a táto aktivita bola presunutá 
na následné porovnávacie merania v rámci Coomet s novým personálom. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu:  
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: Pre účely realizácie jednotky svietivosti bola okalib-

rovaná fotometrická hlavica FOT No.1 a pre účely realizácie teplotnej stupnice bola oka-
librovaná detekčná jednotka fotoelektrického pyrometra FEP2C. Pre účely prenosu jed-
notky žiarivého toku na zákaznícke meradlá a na etalónové prostriedky používané v rámci 
NE 012 – etalón svietivosti bol rekalibrovaný referenčný etalón Ham 2, 
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c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: Hodnoty sú nezmenené, meracia 
schopnosť je uvedená a zverejnená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 

d) nadväznosť: Etalón je realizovaný ako primárny etalón bez potreby nadväznosti na etaló-
ny uvedených veličín v iných rádiometrických laboratóriách. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty súvisiace s NE nie sú. 

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Poradný výbor pre fotometriu a rádiometriu (CCPR) pri BIPM Paríž. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: kalibrácia optických spektrorádiometrov v hodnotách spektrál-

neho žiarivého toku (W) a intenzity ožarovania (W/m2), 
b) odberatelia: Strojárske podniky využívajúce UV zdroje pre defektoskopiu, telekomuniká-

cie, hygienické stanice a pod. Spektrorádiometrická stupnica žiarivého toku je základom 
pre realizáciu stupnice svietivosti (NE 012) a stupnice teploty (NE 020/B). 

NE 006/97 Národný etalón tlaku  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu tlaku 

Číslo úlohy:  2006/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Miroslav Chytil  

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Centrum hmotnosti a tlaku 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Miroslav Chytil  

Stručný opis etalónu 
Momentálne sa jednotka tlaku na Slovensku zabezpečuje pomocou piestového tlakomera, 
ktorý je kompletne vyvinutý a realizovaný na SMU. Národný etalón tlaku pozostáva zo súpra-
vy tlakových mierok, kotúčových závaží, samotných piestových tlakomerov a pomocného prí-
strojového vybavenia. Výhodou realizácie na SMÚ je optimálne prispôsobenie potrebám Slo-
venska, kde je naše zariadenie kompatibilné s piestovými tlakomermi, vo vlastníctve SLM, 
ktoré sú tiež prevažne produktom vývoja laboratória tlaku z doby spoločného pôsobenia 
v rámci ČSMÚ. Zárovep sú posledne verzie piestového tlakomera v národnom etalóne tlaku 
kompatibilné s piestovými tlakomermi metrologických ústavov vo svete, čo je výhodné pri 
medzinárodných porovnávaniach. 

V súčasnosti národný etalón tlaku zabezpečuje realizáciu jednotky pomocou piestových 
tlakomerov v rozsahu tlakov 2 kPa až 0,5 GPa s neistotami uvedenými na stránke BIPM (Ca-
libration and Measurement Capabilities), tzv. tabuľky CMC. Tento rozsah a neistoty sú mo-
mentálne pre Slovensko postačujúce. 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata nezmenená,  
- metrologická charakteristika zmenená – zlepšená,  
- metrologické vlastnosti zmenené – zlepšené. Rozšíril sa tlakový rozsah do 500 MPa. 

b) rozvoj:  

 V rámci zlepšenia softvérového a hardvérového vybavenia sa realizuje systém na sledova-
nie parametrov piestov v reálnom čase. Vo vývojovom prostredí HP VEE bol naprogramo-
vaný modul s požadovanou rýchlosťou spracovania údajov, prebiehajú práce na inštalácii 
snímačov na zber údajov. Modifikovala sa metóda gravimetrického merania hustoty ply-
nov za účelom zníženia neistoty merania, prebieha spracovanie meracieho postupu. 
V rámci projektu EMRP prebiehajú práce na realizácii vysokotlakovej komory do 1 GPa, 
konkrétne vyhotovenie výkresovej dokumentácie ako podklad pre výrobu v SAV. 

c) údržba:  

- výmena tlakomerných kvapalín, justáž parametrov etalonážnych zariadení. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny: 
a) kalibrácia etalónu: rekalibrácia NE je podstatnou časťou činnosti v rámci uchovávania eta-

lónu - vykonané vzájomné porovnanie mierok skupinového etalónu, 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: vyhotovený a pravidelne použí-

vaný – príslušný etalón zo zostavy NE tlaku alebo etalón zodpovedajúci požadovanej práci, 
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená – SMU je schopný plniť 

všetky činnosti v oblasti metrológie tlaku v celom rozsahu a na všetky v praxi používané 
triedy presnosti, 

d) nadväznosť: pravidelne porovnávaný v rámci porovnávacích meraní EURAMET. 

 

JEDNO Z RIEŠENÍ PIESTOVÉHO TLAKOMERA SMU 
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Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Laboratórium tlaku participuje na projektoch EMRP, momentálne je to projekt Metrológia 
vysokých tlakov pre priemyselné aplikácie, ktorého plánované ukončenie je v roku 2015. Ide 
v pom o vývoj tlakomerov do 1,5 GPa pre priemyselné využitie. SMÚ zabezpečí vysokotlako-
vý komoru, v ktorej budú tlaky realizované. Keďže sa jedná o extrémne vysoké tlaky, je reali-
zácia náročná a komerčné zariadenia sú nedostupné. Pri vývoji zariadenia SMÚ spolupracuje 
s Ústavom merania SAV. Ak sa v SMÚ podarí zabezpečiť realizáciu a meranie takýchto vyso-
kých tlakov zlepší to našu pozíciu vo svete a zárovep budeme pripravený pre budúce potreby 
priemyslu v oblasti merania vysokých tlakov. 

Okrem zvyšovania hornej hranice meraných tlakov plánujeme vyvinúť transfer etalón pre 
potreby medzinárodných porovnávaní. Momentálne sa používané komerčné tlakomery nie 
sú kompatibilné s tlakomermi používanými v štátoch bývalej RVHP a navyše sú rozmerné, čo 
komplikuje ich prepravu. SMU, na rozdiel od metrologických ústavov s rádovo vyššími eko-
nomickými možnosťami, má skúsenosť s vývojom vlastných zariadení, kde motívom bola aj 
cena komerčných tlakomerov. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenia SR: 
- P. Farár: BIPM - pracovná skupina pre vysoký a nízky tlak (raz za tri roky), Euramet - pra-

covná skupina pre vysoký tlak (každoročne), Coomet – pracovná skupina pre tlak (každo-
ročne). Výsledok: monitorovanie stability etalónov tlaku a rozšírenie rozsahu etalónu do 
oblasti veľmi vysokých tlakov, aj v rámci EMRP. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny:  

- v rámci udržiavania NE sa vykonalo 31 kalibrácií,  
- pre ostatné metrologické útvary v SMU prebehla kalibrácia 36 tlakomerov. Na prenos 

sa použili príslušné etalóny tlaku a etalonážne zariadenia laboratória tlaku, 

b) odberatelia: pre klientov mimo SMU kalibrácia a overenie 390 tlakomerov. 

NE 007/97 Národný etalón absolútneho tlaku v rozsahu 10 mPA až 1kPA  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu absolútneho tlaku v rozsahu 10 mPa až 1 
kPa 

Číslo úlohy:  2007/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Peter Farár 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku, C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Peter Farár 

Stručný opis etalónu 
Etalón realizuje jednotku tlaku Pa v rozsahu 10 mPa až 1 kPa. Technológie, pri ktorých sa níz-
ky absolútny tlak využíva sa rozdeľujú do troch skupín. V prvej skupine sú technologické pro-
cesy pri ktorých je dôležité, aby hodnota meraného tlaku neprekročila určitú, vopred stanovenú 
hranicu (plazmové čističky a pod.). Pri týchto procesoch je z metrologického hľadiska dôležitá 
reprodukovateľnosť meraní. V druhej skupine sú technológie, pri ktorých je tlak (hustota mole-
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kúl) prostredia hlavným parametrom a na presnosť jeho merania sa kladú extrémne požiadavky 
(výroba čistých látok a pod.). V tretej skupiny sú technológie, kde údaj celkového tlaku prostredia 
je nedostačujúci a požaduje sa aj kvalitatívna analýza prostredia (hmotnostné spektrometre 
a pod.). Etalón je realizovaný ako dve vákuové aparatúra HV1, ktorá je čiastočne mobilná 
a stacionárna aparatúra HV2. Na aparatúry sú pripojené kapacitné a ionizačné vákuové mierky. 
Analýza prostredia je zabezpečená hmotnostným spektrometrom. 

 

OBR. 1 ZOSTAVA NE NÍZKEHO ABSOLÚTNEHO TLAKU 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nemenená 
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- kalibrácia etalónu: prebehla v mesiacoch november – december 2012 

b) rozvoj: 

- dokončilo sa zariadenie na automatické odplypovanie vákuovej aparatúry, 
- dokončil sa softvéru na kalibráciu vákuometrov 
- rekonštrukcia etalónu:  navrhlo sa nové etalonážne zariadenie na dosiahnutie tlaku 10-

7 Pa 

c) údržba: 

- justáž parametrov etalonážnych zariadení (vykonáva sa každoročne) 
- výmena pracovných náplní čerpacích agregátov a ich postupné odplypovanie (vykoná-

va sa každoročne) 
- výmena spojovacích a pripojovacích prvkov a ich spektrometrická kontrola (vykonáva 

sa každoročne) 

d) porovnanie etalónu: porovnávacie merania s IMT (Slovinsko) boli na žiadosť slovinskej 
strany preložené na r. 2013 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny: 
a) kalibrácia etalónu: vykonaná rekalibrácia NE je podstatnou časťou činnosti v rámci ucho-

vávania etalónu,  
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- kalibrácia meracích hlavíc etalónu s hornou hranicou rozsahu 100 torr a 1000 torr po-
mocou piestového tlakomera v absolútnom režime, čím sa zabezpečilo ich previazanie 
na NE tlaku, 

- kalibrácia meracích hlavíc s hornou hranicou meracieho rozsahu 0,1 torr, 1 torr a 10 
torr 

- kalibrácia ionizačnej mierky v rozsahu (4·10-6 až 3·10-2) Pa. 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: vyhotovený a pravidelne použí-
vaný – príslušný etalón zo zostavy NE tlaku, alebo etalón odpovedajúci požadovanej práci. 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená – SMU je schopný plniť 
všetky činnosti v oblasti metrológie nízkeho absolútneho tlaku rozsahu (3·10-6 až 1·104) Pa 
a na v praxi používané vákuometre. 

d) nadväznosť: zabezpečená na ČMI 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty súvisiace s NE nie sú. 

Osoby zapojené do projektu :  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenia SR: 
- P. Farár: BIPM - pracovná skupina pre a nízky absolútny tlak, Euramet - pracovná skupina 

pre a nízky absolútny tlak, Coomet – pracovná skupina pre tlak. Výsledok: účasť na medzi-
národných projektoch, monitorovanie stability etalónov tlaku  

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: na prenos sa použili príslušné etalóny tlaku a etalonážne zaria-

denia laboratória tlaku, 
b) odberatelia: pre klientov mimo SMU kalibrácia 10 ks vákuometrov, 2 ks He netesností a 1 

ks hľadača netesností. 

NE 008/97 Národný etalón hustoty kvapalín a tuhých telies  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu hustoty kvapalín a tuhých telies 

Číslo úlohy:  2008/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Robert Spurný, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku, C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Robert Spurný, PhD. 

Stručný opis etalónu 
Prenos jednotky hustoty je realizovaný metódou hydrostatického váženia z kremíkových gu-
ľôčok na kvapaliny alebo pevné telesá. Za referenčnú hodnotu jednotky hustoty (používanej 
pre kalibráciu hustôt referenčných kvapalín) sa považuje hodnota hustoty etalónov na báze 
pevných telies, predovšetkým Si guľôčok 500 g a 1000 g. 

Pri kalibrácii objemov závaží sa za referenčnú hodnotu jednotky hustoty sa používa tabuľ-
ková hodnota hustoty redestilovanej vody určená pri definovaných podmienkach (pri teplote 
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vody 20 oC a tlaku vzduchu 101,325 kPa dosahuje hustota redestilovanej vody hodnotu 
998,2067 kg/m3).  

Hustota vody  v závislosti od teploty t sa počíta podľa vzorca (vzorec BIPM, 2001) 

  = a5 · ( 1 – (t + a1)2 · (t + a2)/a3/(t + a4)) 

kde 

a1 = -3,98304 °C,  
a2 = 301,797 °C,  
a3 = 522528,9 °C2,  
a4 = 69,34881 °C 
a5 = 999,975 kg/m3 

V súčasných podmienkach laboratória hmotnosti a hustoty SMU sa etalón hustoty používa v 
rozsahu: 

- kvapaliny: hustota od 600 kg/m3 až 2000 kg/m3 , teplotný rozsah (5 – 40) oC 
- tuhé telesá: hustota od 1000 kg/m3 do 21 500 kg/m3, teplotný rozsah (15 – 30) oC  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenené,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- previerka NE: vykonaná v roku 2011 a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonaná rekalibrácia súpravy etalónov hmotnosti a váh 

s neautomatickou činnosťou, rekalibrácia kremenného plaváku a rekalibrácia labora-
tórneho vibračného hustomera  

 Pre ostatné NE v SMU sa vykonala kalibrácia hustoty vody pre NE prietoku vody (NE021), ka-
libráciu hustoty olejov per NE prietoky plynov ( NE035) a kalibrácia referenčných materiá-
lov hustoty pre centrum chémie. 

b) rozvoj: 

- pracuje sa na aplikácii softvéru v jazyku FreeBasic na automatické zariadenia na kalib-
ráciu vibračných hustomerov a zariadenia na kalibráciu objemov závaží a meranie hus-
toty kvapalín – čo je potrebné pre použitie moderných notebookov na riadenie proce-
su merania, ktoré v najbližšej dobe nahradia pôvodné počítače použité pri spustení za-
riadenia na kalibráciu vibračných hustomerov a tiež aj zariadenia na kalibráciu objemov 
závaží a merania hustoty kvapalín. Prerobený hardvér riadenia procesu na automat za-
riadenia na kalibráciu vibračných hustomerov, 

- úprava pracovného postupu PP 04/220, 
- pre automat na kalibráciu a overovanie prietokových vibračných hustomerov sa spra-

coval riadiaci program, program pre spracovanie nameraných údajov a hardver pre 
riadiaci program. 

c) údržba: 

- justáž parametrov etalonážnych zariadení (vykonáva sa každoročne). Vykonala sa 
údržba mechanickej časti automatu na kalibráciu vibračných hustomerov kvapalín, 

d) porovnanie etalónu: Euramet projekt 1019 – hustota kvapalín – draft A bol zverejnený 
v roku 2011, čaká sa na záverečnú správu. 



 Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012 

 

38 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny: 
a) kalibrácia etalónu: rekalibrácia NE je podstatnou časťou činnosti v rámci uchovávania eta-

lónu - vykonaná - kalibrácia kremenného plaváku pre vibračný hustomer. Výsledky sú do-
stupné v laboratóriu hmotnosti vo forme certifikátov o kalibrácii. Ako referenčný etalón 
sa použila voda a kremíková guľôčka s hmotnosťou 250 g, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: vyhotovený a pravidelne použí-
vaný – príslušný etalón zo zostavy NE hustoty alebo etalón odpovedajúci požadovanej 
práci, určený najmä na meranie hustoty referenčnej kvapaliny pri overovaní vibračných 
hustomerov, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená – rozsah ako v roku 2011 
- SMU je schopný plniť všetky činnosti v oblasti metrológie hustoty kvapalín a pevných te-
lies, 

d) nadväznosť: doposiaľ na vodu, ale pripravila sa nadväznosť na etalóny na báze pevných 
telies. V rámci realizovaných porovnávacích meraní – projekt Euramet 1019 bol publiko-
vaný Draft A pre kvapaliny voda pri 20°C, pentadekán pri 15 °C, 20 °C, 40 °C, tetrachlór pri 
20°C a 5 °C, viskozitný olej pri 20°C. SMU vykonalo meranie s etalónom na báze pevných 
telies hmotnosti 250 g, Výsledky SMU – v prípade viskozitného olej je En 2,5, pre ostatné 
kvapaliny je En menej ako 1. 

 Kremíkové guľôčky 1000 g, 500 g a 240 g sú kalibrované v PTB (hmotnosť, objem 
a koeficient teplotnej rozťažnosti) a ich hodnota je referenčnou hodnotou pre stupnicu 
hustôt realizovanú v SMU.  

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Spracovaná konštrukčná dokumentácia na modifikáciu NE na prácu s etalónmi na báze pev-
ných telies (pre guľôčky 500 g a 1000 g).  

Osoby zapojené do projektu:  
R. Spurný, Tibenský, J. Bičárová, L. Snopko, D. Trochta 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenia SR: 
- R. Spurný: BIPM, pracovná skupina pre hustotu, Euramet, Coomet – všetko každoročne. 

Výsledok : stanovenie meracích metód a výpočtov neistoty 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny:  

- pre NE hustoty – rekalibrácia 14 meradiel, 
- pre ostatné NE v SMU: 9 (Centrum prietoku) meranie hustoty olejov a vody, 
- pre klientov mimo SMU 382 kusov (kalibrácia , overenie sklenených areometrov, vib-

račných hustomerov, hladinomerov a odmerného skla v celkovej sume 64 770,- €, 

b) odberatelia: distribútori, prepravcovia a sklady palív a minerálnych olejov, výrobcovia 
kvapalín vysokej ceny. 
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NE 009/97 Národný etalón viskozity kvapalín  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu viskozity kvapalín 

Číslo úlohy:  2009/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Dušan Trochta  

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Dušan Trochta  

Stručný opis etalónu 
Národný etalón viskozity slúži na realizáciu a prenos jednotky kinematickej viskozity v rozsa-
hu od 4,0·10-7 m2·s-1 do 2,0·10-1 m2·s-1 príp. dynamickej viskozity od 4,0·10-4 Pa·s do 200 Pa·s.  

Viskozita kvapalín predstavuje dôležitý technologický parameter. Na národný etalón vis-
kozity sa nadväzujú meradlá viskozity používané v automobilovom, farmaceutickom, che-
mickom a petrochemickom priemysle, colnej správe a Armáde SR a CRM viskozity.  

 

OBR. 1 ZOSTAVA NE VISKOZITY 

Za referenčnú hodnotu jednotky kinematickej viskozity sa považuje tabuľková hodnota ki-
nematickej viskozity čerstvo redestilovanej vody určená pri referenčných podmienkach. NE 
viskozity kvapalín realizuje nezávislú stupnicu viskozity. Kinematická viskozita sa určuje me-
raním výtokového času pevne určeného objemu. Prenos jednotky kinematickej viskozity je 
realizovaný výtokovými viskozimetrami. Prenos jednotky dynamickej viskozity je realizovaný 
viskozimetrami národného etalónu viskozity v súčinnosti s národným etalónom hustoty. Dy-
namická viskozita kvapaliny sa určuje prepočtom na základe merania kinematickej viskozity 
NE viskozity kvapalín a hustoty kvapaliny NE hustoty kvapalín.  
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Meracia zostava NE viskozity umožpuje plne automatické meranie viskozity a vďaka špe-
ciálnym stojanom a snímačom vyvinutých v SMU aj automatickú kalibráciu zákazníckych vis-
kozimetrov priamo na rysky viskozimetra. 

Na nezávislú stupnicu viskozity realizovanú NE viskozity (nezávislú stupnicu má realizova-
nú len niekoľko metrologických ústavov v EU) je priamo nadviazaný napríklad národný etalón 
ČR (ČMI).  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená,  
- metrologická charakteristika: nezmenená ,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené ,  
- rekonštrukcia etalónu: nevykonaná,  
- previerka NE: nevykonaná  

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu NE. Vyko-
nala sa kalibrácia krátkokapilárnych 90 mm viskozimentrov nadviazaním na 400 mm a 500 
mm viskozimetre zo zostavy NE. V rámci zlepšenia softvérového vybavenia sa do riadiace-
ho programu meracej zostavy NE zabudoval modul pre meranie teploty viacerými teplo-
mermi. Upravili sa šablóny pre vyhodnocovanie meraní a kalibrácií v prostredí Excel 

b) rozvoj: 

- modifikácia softvéru úpravou modulu snímania teploty pre možnosť použitia viacerých 
teplomerov, upravili sa šablóny pre vyhodnocovanie meraní a kalibrácií v prostredí, 
upravil sa riadiaci program pre možnosť automatického a poloautomatického merania 

c) údržba: 
- údržba kúpeľa, snímacích hlavíc stojanov 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny: 
a) kalibrácia etalónu: v rámci rekalibrácie NE sa vykonala kalibrácia viskozimetrov s 90 mm 

kapilárou, ktoré sa zaradia do zostavy NE a umožnia výrazné skrátenie času potrebného 
na realizáciu meraní pri zachovaní presnosti merania, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: vykonala sa kalibrácia CRM pre 
prenos jednotky viskozity v rozsahu (2 až 30000) mm2/s pri teplote 20 °C a 40 °C, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená oproti poslednej kom-
pletnej rekalibrácii NE, SMU je schopný plniť všetky činnosti v oblasti metrológie viskozity 
v celom rozsahu. 

 Realizovalo a vyhodnotilo sa medzinárodné porovnávacie meranie kinematickej viskozity 
v rámci projektu ASTM D.02.07.A (pilotné laboratórium NIST/USA), všetky merania do-
siahli zhodu v najvyššej kategórii (odchýlka do ± 0,2 %).  

 Realizovalo sa kľúčové medzinárodné porovnávacie meranie Euramet CCM.V-K3, ktoré 
bude vyhodnotené v roku 2013. 

d) nadväznosť: stupnica viskozity je odvodená od viskozity vody. SMU má vlastnú, nezávislú 
stupnicu viskozity, porovnanú s inými národnými metrologickými ústavmi (ktoré takisto 
realizujú nezávislú stupnicu viskozity) v rámci kľúčových porovnávacích meraní realizova-
ných na úrovni BIPM alebo Eurametu. Nadväznosť meradiel viskozity je definovaná v TPM 
8100-94 Schéma nadväznosti meradiel kinematickej, resp. dynamickej viskozity kvapalín. 
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Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Žiadne projekty mimo plánu. 

Osoby zapojené do projektu:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenia SR: 
- D. Trochta – zástupca SMU/SR v CCM WGV (pracovná skupina Viskozita), Euramet, BIPM. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny:  

- v rámci centra pre NE viskozity: kalibrácia 2 ks etalónov viskozity,  
- pre klientov v SR: vykonala sa kalibrácia 75 ks meradiel kinematickej a dynamickej vis-

kozity a 9 CRM pri dvoch teplotách. 

 V rámci odovzdávania jednotky viskozity do praxe sa realizovali služby v objeme cca 
10 000,- €, 

b) odberatelia: viskozita je dôležitý technologický parameter, ktorý sa využíva najmä v pet-
rochémii (motorové oleje), automobilovom priemysle (lepidlá, farby a laky), farmaceutic-
kom priemysle (Zentiva) v potravinárskom a chemickom priemysle. Z tohto prostredia sú 
aj najväčší odberatelia služieb SMU. Služby využíva aj Armáda SR a Colné riaditeľstvo SR, 

c) CRM a RM: Na etalón viskozity je nadviazaných 9 druhov CRM pre prenos jednotky visko-
zity v rozsahu (2 až 30000) mm2/s pri teplote 20 °C a 40 °C. CRM sa používajú na kalibráciu 
pracovných meradiel viskozity. 

 Na kalibráciu viskozimetrov sa používajú etalóny viskozity a CRM. 

NE 010/97 Národný etalón indexu lomu priezračných tuhých látok vo 
viditeľnej oblasti spektra  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu indexu lomu priezračných tuhých látok 
vo viditeľnej oblasti spektra 

Číslo úlohy:  2010/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Beáta Cséfalvayová 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Beáta Cséfalvayová 

Stručný opis etalónu 
a) Veličina index lomu má široké a zásadné využitie v priemysle. Stanovenie indexu lomu je 

finančne nenáročná, rýchla a jednoduchá metóda, pomocou ktorej sa určia aj iné veličiny 
funkčne s pou spojené. Hodnota indexu lomu látok je všeobecne považovaná za ich cha-
rakteristickú vlastnosť. Je jedným z parametrov určujúcich kvalitu surovín alebo finálnych 
výrobkov, ako aj medziproduktov v procese výroby. 
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b) Certifikované referenčné materiály (pre kalibračné účely) sú prostriedkom, umožpujúcim 
prenos hodnôt veličiny realizovaných etalónom, a tým zabezpečenie nadväznosti 
v prevažnej väčšine chemických meraní.  

c) Pokračoval výskum stability potenciálnych CRM umožpujúcich prenos širšieho rozsahu 
stupnice do praxe. Stupnica indexu lomu v oblasti 1,33 až 1,39 nie je pokrytá vhodnými 
certifikovanými referenčnými materiálmi. Táto oblasť je pritom veľmi požadovaná 
v potravinárskom priemysle, nakoľko týmto hodnotám indexu lomu zodpovedajú koncen-
trácie cukornatých roztokov od 0% po 40%.  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie: 

- majetková podstata: nezmenená, 
- metrologické charakteristiky: nezmenené, 
- metrologické vlastnosti: nezmenené, 
- previerka NE: pripravená súhrnná správa, 
- kalibrácia NE: podľa plánu kalibrácie meradiel na rok 2012, 

b) rozvoj: 

- testovala sa stabilita nového CRM, 
- rekonštrukcia NE: nebola vykonaná, 

c) údržba: 

- pravidelné dopĺpanie média v termostate, čistenie optických častí etalónu  

d) porovnanie etalónu: nebolo vykonané 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia: vykonaná kalibrácia časti zostavy etalónu podľa plánu kalibrácií v pravidelných 

rekalibračných intervaloch, 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM pomocou sekundár-

neho etalónu: Pulfrichov refraktometer s V blokom je sekundárny etalón, pomocou kto-
rého sa recertifikoval CRM n- butanol, sada 7 CRM (n-butanol, p-xylén, monobrómben-
zén, 1-brómnaftalén, mediciálny olej, olej B1, olej JYO). Bol ukončený výskum stability po-
tenciálnych CRM (roztoky glukózy) umožpujúcich prenos širšieho rozsahu stupnice do 
praxe. Posúdenie roztokov CaCl2 z hľadiska stability na rozšírenie rozsahu stupnice, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodná, 
d) nadväznosť: pôvodná podľa schémy nadväznosti uvedenej v súhrnnej správe o etalóne. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Neriešia sa žiadne projekty súvisiace s NE.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nie je. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny:  

- overovanie určených meradiel: index lomu vyhl. 210/2000 – refraktometre, 
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- overenie refraktometrov in-out 1 ks, kalibrácia RM in-out 4 ks,  

b) odberatelia: ČMI, Slovenské cukrovary a.s. 
c) CRM a RM: od začiatku roka sa predalo 100 ks CRM indexu lomu, ktoré sa využívajú na ka-

libráciu refraktometrov. 

NE 011/98 Národný etalón jednosmerného napätia  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu jednosmerného napätia 

Číslo úlohy:  2011/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Peter Vrabček, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Peter Vrabček, CSc., Ing. Dušan Rudohradský 

Stručný opis etalónu 
Národným etalónom je realizovaná jednotka volt. Spolu s jednotkou elektrického odporu 
ohm definujú v praxi základnú jednotku sústavy SI pre elektrický prúd ampér. Národný eta-
lón elektrického napätia je teda základom celej metrológie ostatných odvodených jednotiek 
elektrických veličín. Elektrické napätie je výstupnou veličinou väčšiny moderných meracích 
prístrojov zo všetkých oblastí metrológie, čím je daný veľký význam etalónu pre národné 
hospodárstvo. Národný etalón pozostáva z dvoch častí – z etalónu jednotky a z etalónu stup-
nice napätia. Jednotka jednosmerného napätia je realizovaná na báze Josephsonovho javu 
na nominálnej hodnote 10 V a stupnica je rozšírená pomocou odporového deliča v rozsahu 
od 10 mV do 1 000 V za účelom zabezpečenia prenosu jednotky v rámci poskytovania metro-
logických služieb s celoštátnou pôsobnosťou na akceptovateľnej úrovni. Etalón jednotky je 
primárnym etalónom na špičkovej svetovej úrovni, čo bolo potvrdené priamym porovnaním 
s BIPM. Obrázok ukazuje ostatné nepriame porovnanie s národným etalónom Poľska.    

 

OBR. 1 POROVNANIE NÁRODNÝCH ETALÓNOV GUM (POĽSKO) A SMU POMOCOU REFERENČNÉHO ETALÓNU FLUKE 732B 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie: 

- etalón tvoria:    

- Gunnova dióda GMI – 12 – 5 CM, výrobné číslo GDM-12-05-17M 3556, 
- MILITECH 389 
- čítač frekvencie EIP 578B, v.č. 2014 – 00540 
- napájací zdroj RMC JBS 106, v.č. 921263617 
- osciloskop Tektronix 2225, v.č. H 711360 
- voltmeter HP 3458A, v.č. 2823 A 08706 
- osobný počítač , v.č. 921265618  
- Dewarova nádoba s kryogénnym závesom RMC HÉLIUM UN 1963, CRYOFAB, 
- INC.,CMSH-100, v.č. 2399, 10/82 
- zdvíhacie zariadenie Dewarovej nádoby, inv. č. III-06413 
- referenčný etalón Datron 4910, v. č. 251-68-8 
- referenčný etalón Fluke 732B, v. č. 6865018 
- referenčný delič Fluke 752A, v. č. 8512001 

b) rozvoj:  

- Boli vykonané nadväzné kalibrácie referenčných etalónov na etalóne jednotky jedno-
smerného napätia. Bolo realizované krížové porovnanie primárnym etalónom pro-
stredníctvom referenčných etalónov Fluke 732B a Datron 4910. Dosiahol sa vysoký 
stupep ekvivalencie 28 nV pri štandardnej neistote porovnania 240 nV. Všetky súčasti 
etalónu stupnice boli rekalibrované. Vyhodnotili sa hodnoty napätia zdroja referenč-
ného napätia. Multikalibrátor so zosilpovačom bol podrobený funkčným testom a boli 
overené jeho metrologické vlastnosti, ktoré potvrdili, že jeho zaradenie do širšej zosta-
vy etalónu stupnice jednosmerného napätia je vhodné. Multikalibrátor Fluke so zosil-
povačom je funkčne a rozsahovo podobný multikalibrátoru Datron 4808 so zosilpova-
čom, má však odlišné ovládanie, ktoré zjednodušuje obsluhu. Kalibrátor je stále 
v štádiu sledovania jeho metrologických parametrov so zameraním najmä na vyhodno-
tenie časového driftu hodnôt poskytovaných veličín. 

- Na základe kalibrácie stupnice odporov a stupnice striedavého napätia je možné posky-
tovať zákazníkom kalibráciu meradiel na rozsahoch jednosmerného a striedavého prú-
du.  

c) údržba:  

- V súlade s harmonogramom riešenia úlohy, bola vykonaná údržba a kalibrácia, resp. 
rekalibrácia jednotlivých častí etalonážneho zariadenia stupnice.  

d) porovnanie etalónu: 

- Vykonané medzinárodné porovnávacie meranie primárnych etalónov SMU a GUM, 
Poľsko. Merania boli ukončené v júni, Vyhodnotenie v druhom polroku potvrdilo met-
rologické parametre etalónu.  

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: V roku 2012 boli realizované prenosy jednotky z primárneho etalónu 

na referencie typu FLUKE a DATROBN. 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: delič napätia Fluke 752A sa justuje jednoduchým 

spôsobom pred každým meraním, čím sa jeho metrologické parametre dostávajú do stavu 
zaručovaného výrobcom. 
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 Naďalej bola dlhodobo sledovaná a vyhodnocovaná stabilita referencie Datron 4910. Vý-
sledky kalibrácie opätovne ukázali, že posun hodnoty 10 V za rok predstavuje maximálne 

4 V, čo relatívne vyjadrené je 0,4 V/V. Typická hodnota je pritom 0,3 V/V. 
 Súčasťou riešenia úlohy bola taktiež pravidelná rekalibrácia pracovných etalónov, slúžia-

cich na prenos stupnice jednosmerného napätia v rámci zabezpečovaných metrologických 
služieb.  

 V roku 2012 bola vykonaná údržba a rekalibrácia nasledujúcich súčastí zostavy etalónu, 
ktorá slúži na prenos veličín na externé meradlá: 

- január 2011 – etalónový multikalibrátor Datron 4808 a prúdový zosilpovač Datron 
4600, 

- február 2012 – multimeter Solartron 7081, vlhkomer TempTec, 
- marec 2012 - striedavé odpory, sklenené teplomery, 
- apríl 2012 – zdroj referenčného napätia Datron 4910, 
- október 2012 - zdroje referenčného napätia Datron 4910 a Fluke 732 B. 

 Na základe kalibrácie stupnice odporov a termokomparátora Holt je možné v rámci labo-
ratória stupnice jednosmerného napätia realizovať i stupnicu jednosmerného prúdu 
a striedavého napätia a prúdu, na ktoré sú potom nadväzované meradlá jednosmerného 
a striedavého prúdu z externého prostredia. 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty zostali nezmenené, najlepšia 
meracia schopnosť je uvedená v tabuľkách CMC na stránke BIPM.  

d) nadväznosť: etalón je primárnym etalónom, nadväznosť je zabezpečená cez medzinárod-
né porovnávania. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Nadväzne na etalón boli riešené projekty EMRP Smart Grid a THz Security. Pripravuje sa pro-
jekt výzvy Nové technológie Grafénová metrológia.  

Osoby zapojené v projektoch:  
P. Vrabček, D. I. Alexandrescu, M. Ralbovský. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
TCEM EURAMET, podvýbory Jednosmerné veličiny a kvantové etalóny a Výkon a energia. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: jednosmerné napätie. Počet kalibrácií: 12 (in-in), 47 (in-out), na 

prenos sa použili všetky súčasti etalónu, 
b) odberatelia: EMO, Slovnaft, Eustream, SHMÚ, Applied Precision, SANYO, Kazinmetr, NE 

v ostatných laboratóriách SMU. 
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NE 012/98 Národný etalón svietivosti  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu svietivosti  

Číslo úlohy:  2012/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Peter Nemeček, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Peter Nemeček, CSc. 

Stručný opis etalónu 
Pomocou tohto NE sa realizuje jednotka svietivosti kandela (cd) – jedna zo základných jedno-
tiek sústavy SI. Svietivosť je antropometrická veličina vyjadrujúca transformáciu medzi fyzi-
kálnou intenzitou spektrálnej energie optického žiarenia a intenzitou fyziologického vnemu. 
Realizácia je založená na technickom modelovaní normovanej spektrálnej citlivosti oka a jej 
kvantifikácie vo vyjadrení transformácie radiačný tok – svetelný tok.  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- previerka NE, plánovaná na rok 2012 bola presunutá na rok 2013, 
- kalibrácia etalónu: vykonáva sa spektrorádiometrickou kalibráciou fotometrických hla-

víc.  

 NE sa používa v procese overovania luxmetrov, čo sú určené meradlá, ktoré na Slovensku 
overuje iba SMU. 

b) rozvoj: plánovací list úlohy nedefinuje činnosti zamerané na rozvoj NE, 
c) údržba: zamerala sa najmä na rekalibráciu fotometrických hlavíc a žiaroviek, 
d) porovnanie etalónu: Boli ukončené porovnávacie merania svietivosti v rámci projektu  

Luminous Intensity EURAMET.PR-K3a.  

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: etalón teploty je realizovaný v súlade s definíciou jednotky svietivosti – 

kandely založenej na energetickej intenzite vyžarovania zdroja, a teda z pohľadu fyzikál-
neho nemá priamu väzbu na fyzikálne konštanty, ale je založený na konštante (1/683 
W·sr-1) na frekvencii 540 THz, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: súprava fotometrických žiaroviek typu Polaron, 
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty sú nezmenené, meracia 

schopnosť je uvedená a zverejnená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 
d) nadväznosť: etalón je realizovaný ako primárny etalón s potrebou nadväznosti na etalón 

žiarivého toku a intenzity ožarovania NE 05. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty nie sú. 
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Osoby zapojené v projekte: 
Nie sú.  

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Poradný výbor pre termometriu (CCPR) pri BIPM Paríž. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: kalibrácia luxmetrov, jasomerov, optických zdrojov, meranie 

farebných súradníc, 
b) odberatelia: užívatelia meradiel na meranie osvetlenia, jasu a farebného podania. 

NE 013/98 Národný etalón rovinného uhla  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu rovinného uhla 

Číslo úlohy:  2013/a1 

Vedúci úlohy:  Ing. Jití Mokroš, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Jití Mokroš, PhD. 

Stručný opis etalónu 
NE rovinného uhla zahrpuje komplex uhlových mier, prístrojov a zariadení pre definovanie, 
uchovávanie a reprodukciu uhlovej stupnice. Skladá sa z nasledujúcich častí: 

1. sústava etalónových polygónov, 
2. automatické etalónové zariadenie pre kalibráciu polygónov typu EZB-3, 
3. laserový goniometer typu GS1L, 
4. generátor malých uhlov typu SAG TA-48. 

Takto koncipovaný NE umožpuje v dôsledku horizontálnych väzieb kontrolu stability a „roz-
meru“ uhlovej stupnice. 

Národný etalón rovinného uhla realizuje násobky a podiely uhlového stuppa. 
Uhlové miery patrí spolu s jednotkami dĺžky medzi najčastejšie používané v strojárskom 

priemysle, jemnej mechanike a optike. Medzi štátmi, susediacimi s SR je NE 013 na najvyššej 
priečke presnosti, v širšom okolí je na asi rovnakej úrovni švajčiarsky METAS, na vyššej úrovni 
nemecký PTB. 

Časti 1, 2 a 3 sú založené na princípe rozdelenia plného uhla na rovnako veľké časti, pri 
čom časť 3 – laserový goniometer využíva interferenciu svetla v uzatvorenej trojuholníkovej 
dráhe na základe Einsteinovej teórie relativity (ringlaserinterferometer). Časť 4 využíva prin-
cíp sínusového pravítka. 

Pretože každý primárny etalón jednotlivých štátov definuje uhlové jednotky samostatne 
(na základe delenia plného uhla), je v SR použitá realizácia (kruhový laser) mimoriadne cenná 
vzhľadom na inú skladbu systematických chýb a ich kompenzácie. Vzhľadom na vykonané 
kľúčové porovnávacie merania (celosvetové aj regionálne) patrí NE rovinného uhla SR medzi 
špičkové primárne etalóny 
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OBR. 1 SÚSTAVA ETALÓNOVÝCH POLYGÓNOV – 36-, 24-, 12-, 8-, 6- A 4-BOKÝ 

 

OBR. 2 LASEROVÝ GONIOMETER GS1L 

 

OBR. 3 MERACIA ČASŤ GENERÁTORA MALÝCH UHLOV SAG TA-48 S NOVÝM SNÍMAČOM HEIDENHAIN 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: zmenená – bola odstránená porucha ložiskového systé-

mu generátora malých uhlov, pretože sa týmto zmenili metrologické parametre, vyko-
návajú sa v súčasnej dobe kalibračné merania. 

- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- previerka NE: vykonaná v roku 2012 a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonala sa kalibrácia časti NE – generátora malých uhlov po jeho 

oprave. Kalibrácia sa vykonala pomocou uhlomerného laserinterferometra Renishaw, 

 Hlavná časť pracovnej kapacity bola venovaná uchovávaniu - oprave a rekalibrácii NE. Op-
rava spočívala v analýze predchádzajúcich meraní, určení zdroja hrubej chyby a vlastnej 
oprave – zlepšeniu tmelenia ložiskových súdkov.  

b) rozvoj: 

- modifikácia softvéru SAG vynulovaním jednotlivých členov korekčnej funkcie vzhľadom 
na nový kalibračný proces, nutný pre určenie nových korekcií, 

c) údržba: 

- kontrola jednotlivých častí laserového goniometra GS1L (vykonáva sa každoročne).  

d) porovnanie etalónu:  

- boli vykonané dve porovnávacie merania: 

1. kľúčové medzinárodné porovnanie autokolimátora v rámci projektu EURAMET-LK.3 
AKF. Pre malý časový priestor v dobe porovnávacích meraní (operácia riešiteľa 
a následná dlhodobá PN) neboli merania vykonané komplexne. Dodatočne po analýze 
výsledkov boli zistené neuspokojivé výsledky vykonaných meraní a výsledky boli pilot-
ným laboratóriom na návrh SMU anulované. Nové meranie bude (podľa predbežného 
odhadu pilotného laboratória) vykonané v prvej polovici roka 2013, 

2. dvojstranné porovnávacie meranie generátora malých uhlov SAG (po jeho oprave) 
s etalónovým otočným stolom WMT 220 v PTB. Analýza meraní ešte nie je ukončená. 

Publikačné výstupy: 
 [1] Mokroš, J.: Metody kalibrace úhelníků. In: Sborník ptednášek ptednesených na 45. 

konferenci se zamětením na legislativu, akreditaci a autorizaci metrologických praco-
višť, aktuální dění v metrologii, informace z německé kalibrační služby, kalibrační me-
tody, stanovování nejistot, informace z některých specifických oborů mětení a na ta-
chografy. - Lísek u Bysttice nad Perštejnem, Česká republika, 23. a 24. 10. 2012. - Brno : 
ČKS, 2012, 71-81 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia a etalónu: rekalibrácia NE sa roku 2012 nevykonávala. V závere roku prebehla 

previerka NE. V rámci prípravy projektu EURAMET.L-K3a.2009 No. 1074 bola vykonaná 
údržba a kontrola metrologických parametrov generátora malých uhlov SAG, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: ako nový sekundárne etalón sa 
v súčasnosti vyvíja trojsúradnicový mikroskop ZEISS Jena 300×100×150 mm a etalónové 
zariadenie na meranie odchýlok rovinnosti GEPARD, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: ostala nezmenená, 
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d) nadväznosť: ku koncu roka sa začali merania v rámci medzinárodného porovnávacieho 
merania Supplementary Comparison EURAMET.L-K3a.2009, Project No. 1074. Merania 
budú pokračovať aj začiatkom roku 2012, kedy budú aj vyhodnotené. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nie je. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny:  

- počet kalibrácií medzi centrami SMU: 2, 
- počet kalibrácií mimo SMU: 65 etalónov a prístrojov, 

b) odberatelia: najvýznamnejší – US Steel Košice, Skanska, a.s., TOS Hulín, a.s. (ČR), PPS Gro-
up, a.s., Slovenská legálna metrológia, n.o., geodetické laboratória.  

NE 014/98 Národný etalón elektrickej kapacity  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu elektrickej kapacity 

Číslo úlohy:  2014/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Štefan Gašparík 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Štefan Gašparík 

Stručný opis etalónu 
Jednotka farad (značka F), či presnejšie jej diel 10 pF, ktorá sa realizuje a uchováva  skupino-
vým etalónom, predstavuje základ na tvorbu stupnice elektrickej kapacity pokrývajúcom roz-

sah do úrovne stotín pF a v opačnom smere do oblasti veľkých kapacít až do oblasti F resp. 
až do mF.  Pritom je dôležité si uvedomiť, že tento rozsah kapacity sa vyžaduje merať 
v základnom frekvenčnom rozsahu obvykle do 20kHz, s dôrazom na dosiahnutie najvyššej 

presnosti merania pri 1 kHz resp. 1,592 kHz  ( = 10 000 s-1). Pre potreby energetiky sú vyža-
dované najmä merania pri 50 Hz, a to obvykle pri vyšších napätiach až do niekoľko kV. Jed-
notka kapacity a jej stupnica je základom pre prenos tejto jednotky na etalónové kondenzá-
tory, kapacitné dekády, kapacitné referencie, meradlá elektrickej kapacity (kapacitné mostí-
ky, RLC metre, určité druhy multimetrov) impedančné mostíky a ďalšie. Okrem toho meranie 
elektrickej kapacity, či už priame alebo nepriame, sa využíva na meranie parazitných vlast-
ností rezistorov  a indukčných cievok pretekaných striedavými prúdmi.  

V súlade s rozvojom vedy a techniky jednou z oblastí, ktorá vyžaduje primeranú pozornosť 
je meranie elektrickej kapacity. Po fyzikálnej stránke je meranie elektrickej kapacity  určova-
nie jedného z parametrov elektrických obvodov, ktoré často súvisí s podrobnejším zisťova-
ním rozloženia elektrického poľa, sledovaním rázových javov a pod. Týmto meraním priamo 
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zisťujeme koľkokrát je hodnota kapacity neznámeho kondenzátora, alebo sústavy elektród, 
väčšia alebo menšia ako jednotka elektrickej kapacity či jej diel.  

Aj pri niektorých neelektrických veličinách sa dnes často využívajú metódy na nepriame 
meranie týchto veličín prostredníctvom merania elektrickej kapacity. Z mnohých možno 
uviesť aspop najrozšírenejšie: kapacitné snímače na meranie tlaku, deformácií a ďalšie. Pri-
tom ako referencia sa obvykle využíva časť stupnice elektrickej kapacity. 

Základné meranie elektrického odporu, ktoré priamo súvisí s definovaním základnej jed-
notky SI sústavy pre elektrické veličiny - ampéru, sa realizuje odvodením z hodnoty kapacity 
kondenzátora realizovaného v súlade s Thomson-Lampardovou teorémou. To vyžaduje, aby 
aj jednotka elektrickej kapacity bola dostatočne presne známa. Tým viac, že pri etalónoch 
elektrického odporu pretekaných striedavým prúdom, je potrebné presne poznať ich impe-
dancie, čiže aj ich  parazitné kapacity.  

Ťažisko využitia merania elektrickej kapacity je v rôznych odvetviach elektrotechnického a 
strojárenského priemyslu. Jedna časť týchto meraní slúži pre potreby elektrotechnickej a 
elektronickej súčiastkovej základne. Parametre takto hodnotených súčiastok priamo ovplyv-
pujú kvalitu z nich zostavovaných zariadení. Od parametrov súčiastok  závisí užitková hodno-
ta finálnych výrobkov. Druhá časť týchto meraní slúži na kontrolu kvality finálnych výrobkov, 
prípadne polotovarov (vodiče, káble, izolátory, meracie zariadenia a pod. ) a na ich kalibráciu 
či kontrolu v prevádzke (automatizačné a regulačné systémy a mnohé ďalšie). Už tým je dos-
tatočne zdôvodnená potreba zabezpečiť etalón elektrickej kapacity na národnej úrovni. 

 

OBR. 1  POHĽAD NA ČASŤ PRÍSTROJOVEJ ZOSTAVY NE 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

-  majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- kalibrácia etalónu: bola vykonávaná  priebežne a výsledky boli  vyhodnotené 

v Záverečnej správe za rok 2012, 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu NE. V 
rámci uchovávania bola vykonávaná kontrola technických a metrologických charakte-
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ristík a vlastností a rekalibrácie referenčných meradiel NE a aktualizácia a dopĺpanie 
príslušnej dokumentácie a softvéru, ako aj systému kvality.  

b) rozvoj: 

- modifikácia - zlepšenia softvérového a hardvérového vybavenia, 
- úprava pracovného postupu PP 17/240 
- na začiatku roka sme uspeli v posúdení v rámci peer rewiev,  

c) údržba: 

- sledovanie parametrov a charakteristík skupiny prvkov, ktoré patria do zostavy etaló-
nu, čistenie kontaktov, podklady pre opravu mostíka GR  

d) porovnanie etalónu: bolo naplánované iba porovnanie týkajúce sa rozšírenia stupnice do 
frekvencie 10 kHz s ČMI, bolo presunuté na rok 2013. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia a etalónu: rekalibrácia NE bola vykonaná v štvrtom štvrťroku 2012,  
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: etalóny používané na kalibráciu elektrickej kapacity  

nižších rádov sa kontrolovali priebežne počas celého roka,  
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty sú nezmenené, meracia 

schopnosť je uvedená a zverejnená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 
d) nadväznosť: etalón je nadviazaný na posledné porovnávacie meranie (r.2010) na hodnotu 

BIPM, prostredníctvom nadväzovacích etalónov nominálnej hodnoty SMU 10 pF + 10 pF. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty priamo spojené s NE nie sú.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nie je. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: prenos na meradlá využívané v oblasti elektrických veličín - ob-

lasť akustiky, ionizujúceho žiarenia, tlaku ako aj iné laboratória, výroba elektrotechnických 
súčiastok, elektronika používaná vo vojenskom priemysle. Jedná sa o kapacitné dekády, 
etalónové kondenzátory, RLC mostíky, multikalibrátory a meradlá vodivosti. Na prenos 
boli použité tieto zariadenia: ultrapresný kapacitný most od firmy Andeen Hagerling, typ 
AH 2700 A, kapacitná dekáda, striedavá odporová dekáda a pomocné zariadenia, 

b) počet kalibrácií: 50 (in-in), 8 (in-out). Každý druhý rok 7 (in-out), 
c) odberatelia: Vacuumschmelze, Gamakabel Bulharsko. SRMi–Žiar n/Hronom SLM, LOT-

Trenčín, VUJE. 
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NE 015/98 Národný etalón dozimetrických veličín rtg. žiarenia  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu dozimetrických veličín rtg. žiarenia 

Číslo úlohy:  2015/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Jaroslav Compel 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Jaroslav Compel 

Stručný opis etalónu 
Národný etalón dozimetrických veličín rtg. žiarenia realizuje tieto jednotky: 

- kerma vo vzduchu a jej príkon, 
- priestorový dávkový ekvivalent a jeho príkon. 

Existujú ďalšie jednotky realizované pomocou etalónových meradiel a zariadení, ktoré sú 
pripravované na rozšírenie národného etalónu: 

- osobný dávkový ekvivalent v rôznych hĺbkach tkaniva a jeho príkon, 
- kerma vo vzduchu krát plocha a jej príkon. 

Hlavný význam realizácie jednotiek pre národné hospodárstvo spočíva v ochrane zdravia a 
znížení radiačnej záťaže pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pacientov i ostatného 
obyvateľstva, ako následok lepšej optimalizácie ich ožiarenia z vojenských, jadrovoenergetic-
kých, priemyselných, lekárskych a iných zdrojov žiarenia, na základe presnejších meraní v dô-
sledku zabezpečenia kvalitnejšej metrologickej nadväznosti a tiež metrologickej kontroly prí-
slušných meradiel (dozimetrických veličín a kvality rtg. žiarenia) v oblasti radiačnej ochrany, 
rádiodiagnostiky i rádioterapie 

Veličina kerma sa definuje ako podiel súčtu počiatočných kinetických energií všetkých na-
bitých častíc, uvoľnených nenabitými ionizujúcimi časticami v uvažovanej látke, a hmotnosti 
tejto látky. Príkon kermy je definovaný ako podiel prírastku kermy v časovom intervale a toh-
to časového intervalu. Jednotkou kermy je Gray s označením Gy s rozmermi m2/s2. Jednot-
kou príkonu kermy je Gray za sekundu s označením Gy/s s rozmermi m2/s3. 

     Veličina priestorový dávkový ekvivalent v definovanom bode radiačného poľa, je dáv-
kový ekvivalent, ktorý by mal byť vytvorený v zodpovedajúcom rozšírenom a orientovanom 
poli, v ICRU sfére v stanovenej hĺbke na polomere oproti smeru orientovaného poľa, pričom 
dávkový ekvivalent je definovaný ako súčin absorbovanej dávky v uvažovanom bode tkaniva, 
činiteľa kvality v tomto bode a súčinu ostatných modifikujúcich činiteľov a samotná absorbo-
vaná dávka je v danom bode určená podielom strednej odovzdanej energie odovzdanej ioni-
zujúcim žiarením danej látke a hmotnosti tejto látky. Príkon priestorového dávkového ekvi-
valentu je podiel prírastku dávkového ekvivalentu v časovom intervale a tohto intervalu. 
Jednotkou priestorového dávkového ekvivalentu je Sievert s označením Sv s rozmermi m2/s2. 
Jednotkou príkonu priestorového dávkového ekvivalentu je Sievert za sekundu s označením 
Sv/s s rozmermi  m2/s3. 

Veličina osobný dávkový ekvivalent je dávkový ekvivalent v mäkkom ľudskom tkanive, vo 
vhodnej hĺbke pod presne určeným bodom na tele. Príkon osobného dávkového ekvivalentu 
je podiel prírastku dávkového ekvivalentu v časovom intervale a tohto intervalu. Jednotkou 
osobného dávkového ekvivalentu je Sievert s označením Sv s rozmermi m2/s2. Jednotkou prí-
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konu osobného dávkového ekvivalentu je Sievert za sekundu s označením Sv/s s rozmermi  
m2/s3. 

Veličina kerma vo vzduchu krát plocha je súčinom veličiny Kerma vo vzduchu a ožiarenej 
plochy v aplikačnej rovine. Príkon kermy vo vzduchu krát plocha je definovaný ako podiel prí-
rastku kermy vo vzduchu krát plocha v časovom intervale a tohto časového intervalu. Jed-
notkou veličiny kerma vo vzduchu krát plocha je Gray krát meter štvorcový s označením 

Gym2 s rozmermi m4/s2. Jednotkou príkonu kerma vo vzduchu krát plocha je Gray krát me-

ter štvorcový za sekundu s označením Gym2
s-1  s rozmermi m4/s3. 

Z dôvodu technickej a finančnej náročnosti primárneho etalónu je NE dozimetrických veli-
čín rtg. žiarenia zostavený ako sekundárny etalón, využívajúci fyzikálny princíp, že  náboj vy-
tvorený v ionizačnej komore vystavenej ožiareniu monoenergetickými fotónmi je v určitom 
rozsahu priamo úmerný kerme vo vzduchu. Kerma vo vzduchu v známom radiačnom poli 
(príslušných kvalít definovaných v príslušných normách) sa stanovuje pomocou ionizačných 
komôr, kalibrovaných pre konkrétne energie a kvality rtg. žiarenia, ktoré sú naviazané na 
primárne etalóny kermy vo vzduchu a kalibrovaných meradiel náboja naviazaných na pri-
márne etalóny náboja. 

Keďže príkon kermy vo vzduchu v konkrétnom bode zväzku rtg. žiarenia generovanom rtg. 
lampou je principiálne priamo úmerný prúdu prechádzajúcemu rtg. lampou 
a nepriamoúmerný štvorcu vzdialenosti od ohniska rtg. lampy, požadovaný rozsah hodnôt 
reprodukovanej veličiny sa dosahuje zmenou prúdu prechádzajúceho rtg. lampou a zmenou 
vzdialenosti kalibračného bodu od ohniska rtg. lampy. Skutočný príkon kermy vo vzduchu 
v konkrétnom bode zväzku rtg. žiarenia v konkrétnom čase však ovplyvpujú viaceré ovplyv-
pujúce faktory, ako napr. kolísanie napätia a prúdu rtg. lampou, zahrievanie a starnutie ter-
číka rtg. lampy, zmena celkovej absorbcie fotónov vo vzduchu v závislosti so zmenou vzdia-
lenosti kalibračného bodu od ohniska rtg. lampy a zmenou hustoty vzduchu v závislosti od 
zmien teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, atď., preto nie je možné pri odovzdávaní hodnôt prí-
slušných veličín používať dlhodobo raz nakalibrovaný zväzok, ako je to napr. u kalibrovaných 
zväzkov, používajúcich ako zdroj fotónového žiarenia rádionuklidové zdroje, ale sa musí pou-
žívať metóda priameho porovnania s etalónovým meradlom, za pomoci transmisného moni-
tora a monitorov prostredia. 

Hodnoty veličín priestorový dávkový ekvivalent, osobný dávkový ekvivalent (pre vybranú 
hĺbku), kerma krát plocha a ich príkonov sa stanovujú z hodnôt kermy vo vzduchu pomocou 
prevodných koeficientov (stanovených teoreticky i experimentálne) uvedených pre vybrané 
energie, zdroje a kvality fotónov, podmienky meraní a jednoznačne definované polia v STN 
ISO 4037-3 a 4, pričom požiadavky na referenčné radiačné polia, meradlá a meracie postupy 
pre kalibráciu a skúšky príslušných meradiel sú stanovené v STN ISO 4037-1 a 2. Požiadavky 
na referenčné radiačné polia, meradlá a meracie postupy pre kalibráciu a skúšky špeciálnych 
meradiel používaných v rádiodiagnostikej oblasti sú stanovené v STN EN IEC 61267. 

Odovzdávanie stupníc jednotiek realizovaných národným etalónom je realizované 
v štandardných podmienkach štandardnou substitučnou metódou prenosom z etalónových 
meradiel na kalibrované meradlá v monitorovaných referenčných zväzkoch rtg. žiarenia, kto-
ré sú generovaných komplexnou zostavou špičkových zariadení, zabezpečujúcich príslušnými 
technickými normami požadované technické a metrologické parametre, v súlade 
s odporúčaniami a požiadavkami príslušných národných a medzinárodných noriem 
a odporúčaní. 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená  
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- kalibrácia etalónu: vykonané rekalibrácie viacerých meradiel  

 V rámci uchovávania bola vykonávaná kontrola technických a metrologických charakteris-
tík a vlastností a rekalibrácie referenčných zväzkov rtg. žiarenia a príslušných meradiel NE 
a aktualizácia a dopĺpanie príslušnej dokumentácie a softvéru ako aj systému kvality.  

b) rozvoj: 

- rozširovanie etalónu:  
 Bola navrhnutá a vlastnými silami zrealizovaná etalónová zostava na reprodukciu jed-

notiek novej dozimetrickej veličiny, o ktorú sa plánuje rozšíriť NE, a to Kerma krát plo-
cha, na kalibrácie aj na skúšky meradiel tejto veličiny, v súlade s požiadavkami prísluš-
ných národných a medzinárodných noriem, pozostávajúca zo zariadenia na generova-
nie rtg. zväzkov požadovaných kvalít a parametrov, z etalónových a pomocných mera-
diel a z ďalších pomocných zariadení, v ktorej boli použité už existujúce zariadenia 
a meradlá a nové zariadenia nízkej hodnoty, ktoré boli vyrobené svojpomocne. Boli vy-
konané merania príslušných technických a metrologických parametrov tejto zostavy. 
V rámci medzinárodného porovnávacieho merania EURAMET TC-IR Project 1177 pre 
dozimetrickú veličinu Kerma krát plocha boli uskutočnené kalibračné merania kolujú-
cich meradiel, vykonané ich vyhodnotenie a spracovanie do príslušnej správy, ktoré bo-
li zaslané organizátorovi na vyhodnotenie. 

c) údržba: 

- podstata: nezmenená (vykonáva sa každoročne). 
 V rámci údržby bola vykonávaná každoročná plánovaná údržba, preventívne činnosti 

a drobné opravy na udržiavanie prevádzkyschopnosti, správnej funkčnosti a metrolo-
gických charakteristík a vlastností všetkých meradiel a zariadení.  

d) porovnanie etalónu:  

- vykonané porovnávacie merania:  
- EUROMET Projekt 738 (medzinárodné porovnanie osobného dávkového ekvivalentu 

(Hp(10)) pre fotónové žiarenie vybraných kvalít rtg. žiarenia ISO úzkych spektier) – me-

rania ukončené, vyhodnotené, bolo ukončené aj pripomienkovanie draftovej správy, 
čaká sa na zverejnenie oficiálnej správy. 

- EURAMET TC-IR Project 1177 (medzinárodné porovnanie kalibrácie meradiel KAP vo 
veličinách kerma vo vzduchu krát plocha a tiež samotnej kermy vo vzduchu pre rtg. žia-
renie rádiodiagnostických kvalít) – vykonané merania,  vyhodnotenia a spracovanie prí-
slušnej správy, zaslané organizátorovi na vyhodnotenie. 

- príprava na plánované porovnávacie merania a posudzovania: 
- COOMET Project 446 - porovnanie národných etalónov kermy vo vzduchu pre nízko 

energetické rtg. žiarenie 
-  COOMET Project 447 - porovnanie národných etalónov kermy vo vzduchu pre stredne 

energetické rtg. žiarenie  
-  EURAMET TC-IR Project 1132 - medzinárodné porovnanie kermy vo vzduchu pre Cs-

137 a Am-241 (N60) 
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-  SMU, SR – ČMI, ČR – bilaterálne medzinárodné porovnanie meraní kermy vo vzduchu 
rtg. žiarenia mamografických kvalít 

-   vykonané posudzovania: 
-  EURAMET TC-Q Project 1109 – vzájomné posudzovanie systémov manažérstva kvality – 

bolo vykonané posúdenie systému kvality v Inspektoráte ionizujícího zátení Českého 
metrologického institutu v ČR 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: Boli vykonané merania na kontrolu základných technických a metrolo-

gických parametrov etalónových i ostatných meradiel a zariadení. Zistená hodnota vlast-
nej polhrúbky rtg. zdroja zostavy Philips MG324 s röntgenkou MCN321 spolu s monitoro-
vacou komorou PTW 786 vyšla rovnaká, ako pri predchádzajúcich meraniach, čo potvr-
dzuje dlhodobú stabilitu kvality predmetného zdroja rtg. žiarenia. Výsledky meraní pol-
hrúbok zoslabujúcich vrstiev medi pri nastaveniach jednotlivých energetických kvalít refe-
renčných rtg. zväzkov potvrdili zhodu, v rámci príslušných neistôt meraní, s hodnotami 
požadovanými príslušnou technickou normou pre produkciu referenčného žiarenia rtg. a 
gama (STN ISO 4037-1). Pre potreby prenosu jednotiek na kalibrované a skúšané meradlá 
boli uskutočnené rekalibrácie referenčných bodov referenčných zväzkov rtg. žiarenia via-
cerých energií. V súlade s pravidlami používania a uchovávania NE 015/98, za dodržania 
stanovených kalibračných intervalov jednotlivých meradiel NE a plánu kalibrácií v roku 
2012 však neboli plánované ani realizované kalibrácie žiadnych meradiel NE 015/98. Boli 
vykonané aj kalibrácie vybraných meradiel určených na plánované rozšírenie NE, konkrét-
ne  meradla napätia (Fluke typ 8845), meradla prúdu a náboja (Unidos typ 10002) a me-
radiel vzdialeností (dutinomer VEB Stuhl typ 1500, posuvné meradlo Vernier Caliper typ 
300X0.02mm, digitálny mikrometer Mitutoyo typ MDC-Lite,-S).  

      Boli vykonané merania príslušných technických a metrologických charakteristík (vlastná 
polhrúbka, prvá a druhá polhrúbka zoslabujúcej vrstvy hliníka, homogenita zväzku, prie-
mery a priečne profily zväzkov vybraných stredných energií a kvalít za štandardných pod-
mienok podľa STN EN 60580, STN EN 61267 a požiadaviek medzinárodného porovnáva-
cieho merania pre uvedené veličiny (EURAMET TC-IR Project 1177 - medzinárodné porov-
nanie kalibrácie meradiel KAP vo veličinách kerma vo vzduchu krát plocha, vrátane sa-
motnej kermy vo vzduchu pre rtg. žiarenie rádiodiagnostických kvalít) a boli vykonané po-
trebné korekcie hrúbky filtračných materiálov a geometrických usporiadaní kolimačných 
clôn, ktorými sa zabezpečilo, že etalónová zostava pre reprodukciu veličiny kerma vo 
vzduchu, kerma vo vzduchu krát plocha rádiodiagnostických kvalít, a ich príkonov spĺpa 
príslušné požiadavky STN EN 60580, STN EN 61267 a SRN EN 61676 pre reprodukciu prí-
slušnej veličiny. Následne boli vykonané kalibrácie viacerých typov kolujúcich meradiel 
v rámci medzinárodného porovnania EURAMET TC-IR Project 1177 a ich výsledky boli 
spracované a zaslané organizátorovi porovnania na vyhodnotenie. 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM: NE 015/98 je sám o 
sebe sekundárnym etalónom a na prenos jednotky sa využívajú priamo súčasti národného 
etalónu. Predmetný národný etalón sa používa, a kým nebudú k dispozícii potrebné finan-
cie na zakúpenie ďalších meradiel a zariadení na vyhotovenie sekundárneho etalónu ur-
čeného na rutinný na prenos jednotiek príslušných veličín, tak sa aj naďalej bude používať 
aj na priamy prenos príslušných veličín uvedených v certifikáte NE, ako aj na prenos jed-
notiek ďalších odvodených veličín, ako sú osobný dávkový ekvivalent v rôznych hĺbkach 
tkaniva a jeho príkon, kerma vo vzduchu krát plocha a jej príkon. 
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c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: Metrologická schopnosť odovzdať 
hodnoty príslušných veličín zostali zachované a sú uvedené v Certifikáte NE č. 015/11, 
Previerka 1/2011, ktorý je uverejnený na webovej stránke SMU. Medzinárodne akcepto-
vané hodnoty príslušných veličín odovzdávateľných týmto národným etalónom sú uvede-
né tiež v tabuľkách CMC, zverejnených na webovej stránke BIPM, ktorých aktualizácia je 
pod neustálou kontrolou BIPM s aktívnym prispením RMO. 

d) nadväznosť: NE veličín rtg. žiarenia je vybudovaný ako sekundárny etalón nadviazaný na 
primárne a sekundárne etalóny PTB, BEV a SMU. Nadväznosť NE dozimetrických veličín 
rtg. sa v roku 2012 nezmenila. 

 Prenos hodnôt príslušných veličín sa zabezpečuje prostredníctvom interných kalibrácií 
a kalibrácií meradiel zákazníkov v rámci metrologických služieb pre oblasť ochrany zdravia 
a životného prostredia pred ionizujúcim žiarením, pre merania v priemysle, v jadrovoe-
nergetických zariadeniach, v zdravotníctve i v iných odvetviach, v ktorých sa používajú 
zdroje ionizujúceho žiarenia, alebo je nevyhnutné preventívne monitorovanie pre možný 
výskyt zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

 V roku 2012 bol NE zapojený do jedného končiaceho sa medzinárodného porovnávacieho 
merania (EUROMET projekt č. 738), jedného prebiehajúceho medzinárodného porovná-
vacieho merania (EURAMET TC-IR Project 1177), jedného prebiehajúceho medzinárodné-
ho posudzovania (EURAMET TC-Q Project 1109)  a prihlásený do ďalších 4 pripravovaných 
a rozbiehajúcich sa medzinárodných porovnaní.  

Výskum a vývoj, metrologické projekty:   
V roku 2012 sa okrem prípravy na rozširovanie NE o ďalšie veličiny, rozsahy a kvality rtg. žia-
renia, ktoré boli uvedené v časti rozvoj NE, neriešili žiadne iné osobitné projekty súvisiace 
s NE.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nie je. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: 

- v roku 2012 bolo vykonaných 17 prenosov veličín in-in v rámci centra, s použitím vlast-
ných etalónových zostáv, 

- pre iné centrá SMU nebol vykonaný žiaden prenos/odovzdanie veličiny, 
- smerom k zákazníkovi bolo vykonaných 22 in-out prenosov – odovzdaní veličín  

b) odberatelia:  

- Výrobcovia dozimetrov (kalibrácie a skúšky dozimetrov v energetickej oblasti rtg. žia-
renia), vlastníci a prevádzkovatelia jadrovoenergetických zariadení, priemyselných, 
prenosných, rádiodiagnostických i rádioterapeutických rtg. zdrojov, vlastníci a prevádz-
kovatelia dozimetrov alebo dozimetrických systémov pre zabezpečenie ochrany zdra-
via pracovníkov na pracoviskách s rizikom ionizujúceho žiarenia alebo monitorovania 
pracovného alebo životného prostredia, na ochranu obyvateľstva zo žiarenia z jadro-
voenergetických zariadení, monitorovacích alebo iných priemyselných využití rtg. zdro-
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jov, ako aj zo zdravotníckeho rádiodiagnostického alebo rádioterapeutického využíva-
nia rtg. zdrojov žiarenia. 

 Národný etalón dozimetrických veličín rtg. č. 015/98 a etalóny pripravené na jeho roz-
šírenie (NE rtg.) sú využívané na kalibrácie a metrologickú kontrolu určených meradiel 
z nasledujúcich položiek Prílohy č. 1 Vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z.: 

- 8.6: Zostavy na meranie dozimetrických veličín používané v osobnej dozimetrii. 
 NE rtg. sa používa pri kalibráciách alebo skúškach typu nových typov meracích zos-

táv a pri ich prvotných overeniach. Kalibrácie, skúšky alebo overenia si objednávajú 
spravidla spoločnosti dovážajúce a predávajúce tieto druhy meradiel, ako aj ich uží-
vatelia. V roku 2012 boli vykonané následné overenia viacerých meracích zostav 
tohto druhu. 

- 8.7 Meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických 
veličín používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo 
radiačnej bezpečnosti a na dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete. 

 NE rtg. sa používa pri kalibráciách alebo skúškach typu nových typov meradiel a me-
racích zostáv dozimetrických veličín a pri ich prvotných overeniach. Kalibrácie, skúš-
ky alebo overenia si objednávajú spravidla spoločnosti dovážajúce a predávajúce 
tieto druhy meradiel. V minulosti bolo vykonaných viacero skúšok typu a prvotných 
overenia meradiel a meracích zostav tohto druhu. V roku 2012 bolai ukončená jed-
na typová skúška pre dozimetrické meradlo tohto druhu meradiel. 

- 8.8 Osobné hlásiče vopred nastavenej úrovne dozimetrických veličín 
a priamoodčítacie osobné dozimetre. 

 NE rtg. sa používa pri kalibráciách alebo skúškach typu nových typov osobných hlá-
sičov alebo priamoodčítacích osobných dozimetrov a pri ich prvotných overeniach. 
Kalibrácie, skúšky alebo overenia si objednávajú spravidla spoločnosti dovážajúce a 
predávajúce tieto druhy meradiel. V minulosti bolo vykonaných viacero skúšok typu 
a prvotných overenia meradiel a meracích zostav tohto druhu. V roku 2012 neboli 
vykonávané žiadne kalibrácie ani skúšky tohto druhu meradiel. 

- 8.9 Meradlá kvality zväzkov a zdrojov rtg. žiarenia. 
 NE rtg. sa používa na naviazanie sekundárnych etalónov, ktoré sa používajú pri ka-

libráciách, prvotných overeniach alebo následných overeniach týchto druhov mera-
diel. Kalibrácie, prvotné overeniach alebo následné overenia si objednávajú spravid-
la spoločnosti dovážajúce a predávajúce tieto druhy meradiel, ako aj ich užívatelia, 
a to štátne zdravotnícke organizácie vykonávajúce dozor i súkromné organizácie vy-
konávajúce montáž, servis a kontrolu rádiodiagnostických zariadení. Tieto meradlá, 
resp. meracie zostavy sa vyrábajú upravené na použitie pre rtg. zväzky rôznych kva-
lít, najčastejšie konvenčných rádiodiagnostických a mamografických, ktorých overe-
nie je stále častejšie žiadané. Z dôvodu absencie vlastného zdroja referenčných 
zväzkov mamografických kvalít, ktorý je nevyhnutný pre praktickú realizáciu kalibrá-
cií alebo skúšok meradiel kvality v mamografickej oblasti rtg. žiarenia, ale tiež nedo-
stupnosti vhodného referenčného zväzku mamografických kvalít ani inde na Sloven-
sku, bola dohodnutá pomoc v tejto oblasti zo strany ČMI, avšak až po sprevádzko-
vaní ich zdroja referenčného žiarenia mamografických kvalít, k čomu však do konca 
roka nedošlo. V minulosti bolo vykonaných viacero overení meradiel a meracích 
zostáv tohto druhu v rtg. zväzkoch konvenčných rádiodiagnostických kvalít. Podľa 
požiadaviek zákazníkov bolo vykonané overenie jedného meradla kvality zväzkov 
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a zdrojov rtg. žiarenia konvenčných kvalít, a to časti meradla merajúceho kermu vo 
vzduchu i časti meradla merajúceho praktické špičkové napätie.  

c) CRM a RM: Nie sú. 

Publikačné výstupy: 
 [1] Compel, J. - Meradlá a systémy osobnej dozimetrie - legislatívne a technické požiadav-

ky. In: Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia. (Kurz akreditovaný MŠ SR). Modul 
Ochrana zdravia a životného prostredia. - VS SMU Bratislava, október 2012 

 [2] Compel, J. - Meranie dozimetrických veličín, určovanie neistôt kalibrácie a merania, 
analýza zdrojov chýb.  Bilancia neistôt u dozimetrických systémov. In: Metrológia a me-
ranie ionizujúceho žiarenia. (Kurz akreditovaný MŠ SR). Modul Ochrana zdravia a život-
ného prostredia. - VS SMU Bratislava, október 2012 

NE 016/98 Národný etalón neutrónov  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu neutrónov 

Číslo úlohy:  2016/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Valent Jenis 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Valent Jenis  

Stručný opis etalónu 
NE neutrónov realizuje tieto veličiny: 

a) priestorový dávkový ekvivalent neutrónového žiarenia a jeho príkon,  
b) osobný dávkový ekvivalent neutrónového žiarenia a jeho príkon,  
c) emisiu neutrónov z neutrónových zdrojov, 
d) na základe Bonnerovho spektrometra aj priebeh energetického spektra neutrónov. 

 Používanie neutrónového žiarenia je v Slovenskej republike pomerne rozšírené vzhľadom na 
využívanie jadrovej energie v národnom hospodárstve a používania neutrónových zdrojov v 
praxi a na vedecké účely. 

Najväčšie množstvo meraní sa vykonáva pre radiačnú ochranu. Tieto merania realizujú or-
ganizácie, ktoré využívajú neutrónové zdroje ako napr. jadrové elektrárne a ich obslužné or-
ganizácie (napr. JAVYS), cyklotrónové pracoviská, metalurgické pracoviská, zdravotnícke  or-
ganizácie, organizácie, ktoré zabezpečujú službu osobnej dozimetrie (Služba legálnej metro-
lógie)  alebo dozorné orgány (Štátne zdravotné ústavy, ...). 

Preto bol v SMÚ realizovaný NE neutrónov. NE neutrónov sa v podstate skladá z troch 
častí: 

a) zo zdrojov neutrónového žiarenia,  
b) z meracích a vyhodnocovacích zariadení, 
c) z pomocných zariadení.  

Podobne sa realizujú aj NE neutrónov vo vyspelých štátoch. V posledných rokoch sme do 
zdrojov neutrónového žiarenia zaradili neutrónový generátor (pozri obr. 1)  a tým sme rozší-
rili naše ožarovacie zdroje v emisii o 3 rády a v energii neutrónov až do 14,4 MeV.    
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OBR. 1  NEUTRÓNOVÝ GENERÁTOR 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  

a) uchovávanie: 

- majetková podstata:  nezmenená 
- metrologická charakteristika: zmenená – zlepšená,  
- metrologické vlastnosti: zmenené – zlepšené, zvýšenie energie neutrónov (14,7MeV) 

a toku neutrónov o 3 rády,  
- previerka NE: vykonaná v roku 2011-12 a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonávaná priebežne. 
-   medzinárodné porovnanie s ČMI 

b) rozvoj: 

- zavádzanie nového zdroja neutrónov (neutrónový generátor) do metrologickej praxe, 
- vypracovávanie nových pracovných postupov, 

c) údržba: 
- vykonávajú sa pravidelné kontrolne merania, opravy a údržba etalónových neutróno-

vých žiaričov, spektrometrických elektronických zostav a detekčných systémov.   

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonáva sa pravidelná rekalibrácia NE pomocou súboru rádionuklido-

vých neutrónových žiaričov a spektrometrických zostáv (napr. Bonnerovho spektrometra),  
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: na prenos jednotky sa využívajú 

priamo zariadenia NE, 
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodné hodnoty sú uvedené 

v tabuľkách CMC ( pri najbližšej aktualizácii budú doplnené), zverejnených, udržiavaných 
a kontrolovaných BIPM, 

d) nadväznosť: NE neutrónov je vybudovaný ako sekundárny etalón nadviazaný na primárne 
etalóny emisie rádionuklidových neutrónových žiaričov. Nadväznosť sa zabezpečuje opa-
kovanými kalibráciami týchto rádionuklidových neutrónových žiaričov. Úrovep a medziná-
rodná ekvivalencia sa potvrdzuje v kľúčových medzinárodných porovnaniach (výsledky sú 
súčasťou dokumentácie centra). 
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Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Neriešia sa žiadne projekty súvisiace s NE neutrónov.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Zastupovanie v Euramet – pracovná skupina pre neutróny. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: pre externých zákazníkov sa uskutočnilo 27 kalibrácií, 5 overo-

vaní dozimetrických systémov. Na prenos jednotky sa použili všetky dostupné prostriedky 
a zariadenia národného etalónu neutrónov vrátane etalónových žiaričov, 

b) odberatelia: organizácie z oblasti dozimetrickej kontroly, vyraďovania jadrovoenergetic-
kých zariadení, atómové elektrárne. 

NE 017/99 Národný etalón aktivity rádionuklidov  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu aktivity rádionuklidov 

Číslo úlohy:  2017/A1 

Vedúci úlohy:  doc. Ing. Anton Švec, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Osoba zodpovedná za etalón:  doc. Ing. Anton Švec, CSc. 

Stručný opis etalónu 
Národný etalón aktivity rádionuklidov realizuje odvodenú jednotku SI so špeciálnym názvom 
becquerel, ktorá reprezentuje jednu spontánnu jadrovú premenu za sekundu. V súčasnosti je 
známych asi 230 prírodných a približne 800 antropogénnych rádionuklidov, ďalších vyše tisíc 
rádionuklidov nemá praktické využitie. V praxi sa rádionuklidy využívajú najmä v priemysle 
a medicíne, alebo vznikajú ako vedľajší produkt napríklad v energetických prevádzkach. 

Vlastnosti rádionuklidov sú veľmi rôznorodé a preto sa etalón aktivity nedá realizovať ne-
jakým jednoduchým a univerzálnym spôsobom. Príbuzné rádionuklidy s podobnými vlastnos-
ťami sa preto organizujú do skupín, pre ktoré sa využívajú vhodné metódy merania a im zod-
povedajúce zariadenia. Najznámejšie sú alfa-, beta- a gamaspektrometria, koincidenčné me-
tódy a jednoúčelové meradlá používané v nukleárnej medicíne. Žiadne metrologické pracovi-
sko nemá technické prostriedky pokrývajúce celý sortiment rádionuklidov, ale sa v prvom 
rade špecializuje na potreby praxe z daného regiónu. Ako príklad možno uviesť medzinárod-
ný referenčný systém SIR, ktorý s pomocou členských štátov udržiava BIPM od r.1976 a ktorý 
dosiaľ zahspa 67 rádionuklidov emitujúcich žiarenie gama. 

Rádioaktivita je všade okolo nás, aj v ľudskom tele prebieha niekoľko tisíc jadrových pre-
mien za sekundu. Spôsobuje to kozmické žiarenie, ktoré produkuje rádioaktívny uhlík C-14 
v ovzduší a existencia tzv. primordiálnych rádionuklidov, ktoré sú tu od doby vzniku Vesmíru 
a nestačili sa ešte premeniť na stabilné. V ľudkom tele je to draslík, bez ktorého sa nedá žiť 
a jeho izotop K-40 s dobou polpremeny 1,26 ± 0,02 miliardy rokov. Urán, rádium, radón 
a ďalších niekoľko desiatok rádionuklidov sme schopní merať aj na našom pracovisku, ktoré 
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aj s minimálnym technickým vybavením dosahuje v rámci možností výsledky porovnateľné so 
zahraničím. Realitou však je, že rádioaktivita sa nedá zistiť a už vôbec nie merať bez prísluš-
ných technických prostriedkov, ktoré sú náročné finančne, odborne a práca s nimi predsta-
vuje aj určité zdravotné riziko. 

 

OBR. 1 KALIBRAČNÁ KRIVKA IONIZAČNÝCH KOMÔR SIR (BIPM) 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonaná bola systematická kalibrácia meradla plošnej aktivity, detek-

tory alfa a beta žiarenia s použitím rozšíreného súboru žiaričov tvoriacich súčasť NE. Kon-
štatovalo sa, že okienko sondy beta je na uvažovaný účel príliš hrubé a že s okienkom po-
lovičnej hrúbky by bolo možné dosahovať lepšie výsledky. Prikročilo sa preto 
k rekonštrukcii dodávateľským spôsobom (firmy VF a Envinet). 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: na prenos jednotky sa využívajú 
priamo súčasti NE (gamaspektrometrický systém, meradlo plošnej aktivity, etalónové žia-
riče). Prenos jednotky aktivity krátkožijúcich rádionuklidov sa uskutočpuje pomocou pre-
nosného etalónu (studnicovej ionizačnej komory), pracuje sa na druhom prenosnom eta-
lóne na báze scintilačného gamaspektrometra NaI(Tl). V jednotlivých prípadoch sa využí-
vajú CRM (rádioaktívne certifikované referenčné materiály) pripravené delením zakúpe-
ných primárnych CRM a kontrolovaných meraním na zariadeniach NE,  

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodné hodnoty sú uvedené 
v tabuľkách CMC, zverejnených, udržiavaných a kontrolovaných BIPM s aktívnym prispe-
ním RMO (EURAMET). Etalón sa zúčastnil dvoch medzinárodných porovnaní: CCRI(II)-S9 
obsahu rádionuklidov v ryžovej múke (meranie ukončené koncom r. 2011, výsledky pred-
ložené v r. 2012) a CCRI(II)-S10 (aktivita veľkoplošných žiaričov, meranie ukončené 
v r.2012). 
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d) nadväznosť: NE aktivity rádionuklidov je vybudovaný ako sekundárny etalón nadviazaný 
na primárne etalóny zahraničných metrologických laboratórií (najmä PTB a ČMI). Nadväz-
nosť sa v súčasnosti zabezpečuje najmä sprostredkovane nákupom certifikovaných refe-
renčných materiálov (žiaričov), pričom sa využívajú všetky možnosti krížovej kontroly. 
Špecifické vlastnosti rádioaktívnych materiálov, najmä ich veľká rôznorodosť 
a obmedzená životnosť, si vyžadujú aplikovať popri nadväznosti aj princíp ekvivalencie, 
v praxi realizovaný systémom kľúčových a doplnkových porovnaní. *Woods M., Reher 
D.F.G., Ratel G., Equivalence in radionuclide metrology. Appl. Rad. Isot. 52 (2000) 313 – 
318). Účasť na kľúčových porovnaniach je podmienená použitím primárneho etalónového 
meracieho zariadenia, ktoré sa v SMU uviedlo do prevádzky v rámci rozvoja etalónu 
a hľadá sa príležitosť na prihlásenie sa, prípadne aj organizáciu takéhoto porovnania. 

Výskum a vývoj, metrologické projekty:  
Vlastný výskum sa orientoval na pokračovanie v rozpracovanej problematike metód merania 
plošných žiaričov alfa a beta, o.i. z dôvodu prebiehajúceho medzinárodného porovnania 
s účasťou SMU, v ktorom by sa okrem snahy o dosiahnutie čo najlepších výsledkov mala pre-
zentovať aj pôvodná metóda SMU, ohlásená na 19. Medzinárodnú konferenciu o metrológii 
rádionuklidov a jej aplikáciách ICRM 2013. Časť riešiteľskej kapacity bola venovaná aj mode-
lovaniu závislostí odozvy veľkoplošných detektorov na aktivitu žiaričov beta čiastočne pohl-
teného v zdroji a krycích vrstvách. Ostatnú časť spotrebovali projekty EMRP takto: 

- Projekt EMRP Metrológia pre novú generáciu jadrových elektrární MetroFission ENG08, 
číslo projektu SMU 3807 B1. Cieľom je vývoj technických prostriedkov na meranie veličín 
a parametrov spojených s novou generáciou jadrových elektrární na poli materiálov, tep-
loty, neutrónových tokov, jadrových údajov a rádiometrických metód, zaisťujúcich v rámci 
metrológie bezpečnú budúcnosť tak pre dodávateľov energie, ako aj pre riadiace orgány. 
Partnermi sú laboratóriá a pracovníci z 12 európskych metrologických ústavov pod vede-
ním NPL. SMU sa na projekte podieľa získavaním skúseností z konštrukcie a prevádzky 
kvapalinových scintilačných meracích zariadení účasťou jedného pracovníka na pracov-
nom pobyte RMG v trvaní 6 mesiacov.  

- Projekt EMRP Metrológia ionizujúceho žiarenia pre metalurgický priemysel MetroMetal 
IND04, číslo projektu SMU 3814 B2. Cieľom je vyhodnotiť stav a navrhnúť zdokonalenia 
v oblasti metrologického zabezpečenia prevádzky hutných a oceliarskych prevádzok, vrá-
tane odhaľovania skrytej rádioaktivity v kovových odpadoch, merania tavbových vzoriek 
a vzoriek trosky a odlúčeného prachu. Schválený projekt združuje 9 národných metrolo-
gických ústavov pod vedením CIEMAT. Projekt sa začal riešiť 1. 12. 2011, SMU sa podieľa 
na jednotlivých pracovných balíčkoch spolu kapacitou 19 človekomesiacov. V r.2012 sa 
zabezpečila dotazníková akcia v metalurgických prevádzkach v SR a výroba etalónov tav-
bových vzoriek dodávateľským spôsobom vo VÚHŽ Dobrá, ČR. 

- Projekt EMRP Metrológia pre zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi MetroRWM 
ENV09, číslo projektu SMU 3811 B2. Projekt je zameraný na meracie postupy a zariadenia 
určené na kontrolu splnenia prísnych limitov pre rádioaktívne odpady a uvoľpovanie kon-
taminovaných materiálov do životného prostredia. Jedná sa o veľké množstvá potenciálne 
nebezpečných materiálov pochádzajúcich najmä z prevádzky a likvidácie jadrovoenerge-
tických zariadení, ale aj z iných prevádzok a cieľom je zaistiť ich bezpečné, spoľahlivé, spo-
ločensky prijateľné a pritom cenovo prístupné triedenie. Projekt koordinuje ČMI s účasťou 
13 národných metrologických ústavov. Výskumný projekt sa začal riešiť 1. 9. 2011, podiel 
SMU za trojročné riešiteľské obdobie predstavuje 18 človekomesiacov. V r. 2012 bol hlav-
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nou náplpou teoretický výskum použitia tzv. rádio-nuklidových vektorov na výpočet krité-
ria pre uvoľnenie do životného prostredia. 

Osoby zapojené v projektoch:  
- J. Dobrovodský, kontaktná osoba, projekt MetroFission, 
- A. Švec, kontaktná osoba, projekt MetroMetal, 
- R. Hinca, kontaktná osoba, projekt MetroRWM, 
- M. Krivošík, 
- A. Javorník. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
- A. Švec: pracovná skupina BqWG CCIR(II) BIPM pre realizáciu becquerelu na základnej 

úrovni, člen od roku 2005. Skupina vyvíja nové zariadenie pre uchovávanie výsledkov kľú-
čových porovnaní (medzinárodný referenčný systém SIR), 

- A. Švec: pracovná skupina GSWG ICRM pre gamaspektrometriu, člen od roku 2008. Skupi-
na sa zoberá vývojom a zdokonaľovaním pracovných postupov pre získavanie, vyhodno-
covanie a korekcie výsledkov gamaspektrometrických meraní, organizáciou medzinárod-
ných porovnaní a pod., 

- A. Švec: Medzinárodný výbor pre metrológiu rádionuklidov ICRM, stály delegát SMU, kto-
rý je riadnym členom tohto výboru od roku 2003. Výbor sa skladá z delegovaných zástup-
cov národných laboratórií pre metrológiu rádionuklidov spolu s ďalšími odborníkmi zobe-
rajúcimi sa štúdiom a využívaním rádioaktivity. Výbor zasadá spravidla v dobe konania 
medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje v dvojročných intervaloch. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: v priebehu roka sa vykonalo 250 metrologických výkonov vo 

forme služieb pre externých zákazníkov. Na prenos jednotky sa použili všetky dostupné 
prostriedky a zariadenia národného etalónu vrátane etalónových žiaričov, 

b) odberatelia: pestrá skupina najmä z oblasti nukleárnej medicíny, metalurgického priemys-
lu, jadrovoenergetických zariadení a vyraďovacej spoločnosti, výskumných ústavov 
a verejných služieb, 

c) CRM a RM: Oddelenie sa nezaoberá prípravou RM určených na predaj, ale poskytuje ich 
odberateľom metrologických služieb pri svojej činnosti v rámci overovania meradiel. Vy-
konáva certifikáciu vybraných RM (najmä uzavretých žiaričov) iných výrobcov. 
V hodnotenom období bolo pripravených asi 90 rádioaktívnych vzoriek pre hromadné 
overenie gamaspektrometrov a 10 ďalších vzoriek pre kvapalinovú scintilačnú spektro-
metriu. 
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NE 019/99 Národný etalón akustického tlaku vo vzdušnom prostredí  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu akustického tlaku vo vzdušnom prostredí  

Číslo úlohy:  2019/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Ján Šebok 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny,  
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Ján Šebok 

Stručný opis etalónu 
Laboratórium akustiky sa zaoberá realizáciou jednotky akustického tlaku na primárnej úrov-
ni, ktorá sa vykonáva nepriamo, prostredníctvom akustickej prenosovej impedancie sústavy 
akusticky viazaných mikrofónov, cez citlivosť etalónových meracích mikrofónov Mp (V/Pa) 
pomocou absolútnej primárnej metódy reciprocity v tlakovom poli v malej meracej komôrke 
vo vzdušnom prostredí. Mierou akustického tlaku je výstupné napätie na svorkách mikrofó-
nu. Uchovávanie jednotky je prostredníctvom stanovenej citlivosti mikrofónov. 

Jedným zo základných a životu potrebných zmyslov človeka je sluch. Realizácia tejto fyzi-
kálnej veličiny je preto neodmysliteľnou súčasťou života človeka spojená 
s environmentálnym zabezpečením a ochranou sluchu, spočívajúcej v zabezpečení množstva 
legislatívou určených meradiel v tejto zákonom sledovanej oblasti. 

 

OBR. 1 GRAF STUPŇA EKVIVALENCIE NA 1 KHZ V RÁMCI POROVNANIA EURAMET A COOMET 

V princípe sa využíva skutočnosť, že niektoré elektroakustické meniče sú reciprocitné, tak-
že môžu pracovať raz ako prijímač zvukového vlnenia (mikrofón) a inokedy ako vysielač (rep-
roduktor), pričom opis takéhoto elektroakustického meniča v štvorpólových rovniciach obo-
ma smermi je rovnaký. Základnú zostavu  etalónu tvorí aktívna meracia komôrka, ktorou sú 
akusticky viazané dva kalibrované mikrofóny. Tieto sú cez  mikrofónové predzosilpovače a 
infrazvukové filtre pripojené na číslicové voltmetre. Meracia komôrka v aktívnom stave je 
cez zosilpovač napájaná signálom z generátora. Zostavu dopĺpa riadiaca jednotka, ktorou sa 



 Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012 

 

66 

môže meniť elektrickým prepínaním funkcia mikrofónu z prijímača na vysielač a opačne. Celá 
zostava je riadená počítačom s údajmi prvkov elektrickej a akustickej impedancie zostavy zis-
tenej inými metódami. 

Zostava etalónu využíva systém dvoch mikrofónov uložených v aktívnej meracej komôrke 
spojených so špeciálnymi predzosilpovačmi s temer jednotkovým zosilnením v zostave, ktorá 
je takto konštruovaná ako jediná na svete s výsledkami porovnávacích meraní na referenčnej 
frekvencii, porovnateľných s najlepšími etalónmi tejto veličiny na svete. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia: 
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená  
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- kalibrácia etalónu: vykonané rekalibrácie snímačov- etalónových meracích kondenzá-

torových mikrofónov, prístrojov určených na prenos veličiny- pistonfónu a akustického 
kalibrátora ako aj pomocných prístrojov a zariadení - útlmovej dekády, číslicového ba-
rometra, aneroidu, mikrometrických skrutiek, analyzátora B&K 2120,  RLC metra 
a digitálnych multimetrov.  

b) rozvoj: 

- vykonal sa upgrade monitorov na PC zo zostavy NE ako aj pomocného PC, ktorý sa pri-
pojil na sieť, 

- realizovalo sa prepojenie dvoch PC s bezpečnostným zabezpečením oddeľujúcim PC zo 
zostavy etalónu od siete avšak s možnosťou promptného zálohovania a uloženia name-
raných dát 

- realizoval sa upgrade hardvérového kľúča poloautomatického kalibračného systému na 
overovanie zvukomerov na báze PULSE pre umožnenie overania zvukomerov vyšších 
verzií 

- bol vytvorený nový softvér umožpujúci prepis dát z programového prostredia Pascal 
priamo do prostredia Excel na urýchlenie vyhodnotenia nameraných výsledkov 

c) údržba: 

- bola vykonaná úspešná svojpomocná oprava programovateľného generátora sínuso-
vého napätia BM 536 zo zostavy NE, ktorý sa v priebehu prvého štvrťroka počas zabez-
pečovania metrologickej služby pokazil ako aj generátora funkcií HP33120A 

- bola vykonaná údržba záložných zdrojov oboch PC v laboratóriu H-144a ako aj opätov-
ná oprava jednosmerného voltmetra M1T 330 

- bola zabezpečená a vykonaná oprava meracieho zosilpovača B&K 2610 zo zostavy NE 
akustického tlaku ako aj hľadanie možnej náhrady, prípadne zakúpenia repasovaného 
zosilpovača s príslušnou e-mailovou komunikáciou ohľadom poskytnutia cenových po-
núk. 

d) porovnanie etalónu:  

- realizovala sa aktívna účasť na zasadnutiach technických výborov za akustiku, ultrazvuk 
a vibrácie v rámci COOMET v Kodani a v rámci EURAMET v Paríži.  

 - bolo vykonané vyhodnocovanie vykonaného medzinárodného porovnávacieho mera-
nia metódou elektrostatického aktuátora COOMET.AUV.A.S1 (Project No. 434/BY/08) 
z údajov, ktoré poskytlo pilotné laboratórium, obojstranná e-mailová komunikácia 
s pilotným laboratóriom, žiadanie doplnenia ďalších informácií ohľadom výsledkov, 
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spôsobu vyhodnotenia a uvedenia našich doplnkových meraní a vyhodnotení stanove-
nia absolútnej citlivosti mikrofónov s nominálnym priemerom 12 mm pomocou multi-
frekvenčného akustického kalibrátora. 

- bolo vykonané predbežné prihlásenie sa do nových porovnaní v rámci EURAMET. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonaná vyššie spomenutá rekalibrácia zariadení etalónu, 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: využíva sa poloautomatický kalibračný systém 

na báze Pulse, v ktorom bol realizovaný upgrade hardvérového kľúča 
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: ostáva zachovaná schopnosťou kalib-

rácie etalónových kondenzátorových mikrofónov s nominálnym priemerom 24 mm 
s rozšírenou neistotou U = 0,04 dB (hodnota uvedená v tabuľkách CMC) a s prenosom 
na pracovné etalóny s rozšírenou neistotou U = 0,06 dB,  

d) nadväznosť: je zabezpečovaná prostredníctvom multifunkčného akustického kalibrátora 
B&K 4226 a prostredníctvom etalónových mikrofónov. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty nie sú. 

Osoby zapojené v projekte: 
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
 
RNDr. Ján Šebok: 

– Euramet – kontaktná osoba v TC AUV a v SC Sound in Air 

- Coomet - kontaktná osoba v TC 1.2 Acoustics, Ultrasound, Vibration 
- OIML P- member TC 13 Measuring instruments for acoustics and vibration  

V rámci aktivít medzinárodného porovnávacieho merania pokračovalo medzinárodné po-
rovnávacie meranie etalónov akustického tlaku vo vzdušnom prostredí, a to kalibráciou 
12 mm a 24 mm kondenzátorových mikrofónov (typu WS 1 a WS 2) metódou elektrosta-
tického aktuátora, ktoré je súčasťou projektu No 434/BY/08 v rámci zoskupenia COOMET. 
Prejednávanie doplnkového medzinárodného porovnávacieho merania 
COOMET.AUV.A.S1 bolo za aktívnej účasti na zasadaní kontaktných osôb COOMET 
za akustiku, ultrazvuk, vibrácie v skupine TC 1.2 v Kodani v Dánsku. Z účasti na zasadaní 
bola vypracovaná správa z pracovnej cesty. Následne boli realizované intenzívne oboj-
stranné e-mailové komunikácie s pilotným laboratóriom, kde sa požadovalo doplnenie 
ďalších informácií ohľadom výsledkov, spôsobu vyhodnotenia a uvedenia našich doplnko-
vých meraní a vyhodnotení stanovenia absolútnej citlivosti mikrofónov s nominálnym 
priemerom 12 mm pomocou multifrekvenčného akustického kalibrátora. V SMU bolo vy-
konané separátne vyhodnocovanie medzinárodného porovnávacieho merania z údajov, 
ktoré poskytlo pilotné laboratórium. 

Ďalším riešením úlohy bola účasť kontaktnej osoby TC AUV na zasadaní EURAMETu v LNE 
Paríž vo Francúzsku, kde sa prejednávali aktuálne stavy úloh pracovných podskupín Zrých-
lenie a vibrácie (Acceleration and Vibration) a Zvuk vo vzdušnom prostredí (Sound in Air) 
a následne technického výboru pre akustiku, ultrazvuk a vibrácie- TC AUV. Uskutočnilo sa 
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prihlásenie laboratória do nových porovnaní meracích mikrofónov typu LS 1 v rámci 
EURAMET. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny:  

- interné: kalibrácia 9 ks mikrofónov - štyroch kusov etalónových meracích kondenzáto-
rových mikrofónov nominálneho priemeru 24 mm a päť kusov etalónových meracích 
mikrofónov nominálneho priemeru 12 mm, kalibrácia pistonfónu B&K 4228 
a multifunkčného akustického kalibrátora B&K 4226, rekalibrácia frekvenčného analy-
zátora B&K 2120, útlmovej dekády a zabezpečenie kalibrácií ostatných prístrojov 
a zariadení inými pracoviskami-mikrometrických skrutiek, RLC metra, číslicového ba-
rometra, aneroidu a digitálnych multimetrov. 

- externé: overovanie určených meradiel a kalibrácia zariadení používaných na prenos 
jednotky veličiny akustického tlaku z etalónu na pracovné meradlá zákazníkov platenou 
metrologickou službou sa vykonávalo najmä na zariadeniach firmy Bruel&Kjaer. 
V priebehu roka 2012 bolo uskutočnených celkom 50 prenosov jednotky, z toho 
8 kalibrácií, 41 overení a 1 skúška typu. K najpočetnejším patrili akustické kalibrátory 
v celkovom počte 27 ks z toho B&K 4231- 23 ks, B&K 4130- 2 ks B&K 4228- 1 ks . Iba je-
den z kalibrátorov bol atypický a to model SC 940 od firmy Lutron. Zvukomery boli 
v celkovom počte 17 ks, z toho B&K 2240- 11 ks, zvukomer B&K 2250- 3 ks a B&K 2260 
– 1 ks aj s príslušnými 1/3 a 1/1 oktávovými filtrami a jeden Lutron SL 4011. Taktiež bo-
la vykonaná kalibrácia umelého ucha B&K 4153. 

 V rámci typových skúšok bola vykonaná skúška zvukomeru- spektrálneho analyzátora 
Cesva SC 310 s kalibráciou kondenzátorového mikrofónu C 130  

b) odberatelia: k najvýznamnejším patrili B&K, s.r.o., TSU Piešťany a Bratislava, Chirosan 
s.r.o., Technická inšpekcia a.s., Duslo Šaľa, ŽOS Zvolen, automobilový priemysel, STK sta-
nice, chemický a papierenský priemysel.  

NE 020A/99 Národný etalón teploty v intervale teplôt od -38,8344 °C do 
961,78 °C  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu teploty v intervale teplôt od -38,8344 °C 
do 961,78 °C 

Číslo úlohy:  2020/A1 

Vedúci úlohy:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. 

Stručný opis etalónu 
Etalón teploty realizuje základnú jednotku sústavy SI – kelvin. 

S potrebou merania teploty sa stretávame takmer vo všetkých odvetviach národného 
hospodárstva, či už v oblasti strojárenského, chemického, plynárenského alebo potravinár-
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skeho priemyslu, metalurgie, energetiky, v oblasti bezpečnosti jadrových elektrární, 
v medicíne, pri ochrane životného prostredia, ako aj v bežnom živote. Presné meranie teplo-
ty v konečnom dôsledku vedie k zvyšovaniu efektívnosti výrobných procesov, bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia a k ekonomickým úsporám. Z toho dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť 
správnosť a jednotnosť merania teploty na medzinárodnej úrovni a v súlade s požiadavkami 
praxe. 

Národný etalón teploty realizuje teplotnú stupnicu v súlade s medzinárodným dokumen-
tom ITS-90. Teplotná stupnica v súlade s týmto dokumentom sa definuje pomocou etalóno-
vých platinových odporových snímačov teploty kalibrovaných v predpísaných definičných 
pevných bodoch a zodpovedajúcich interpolačných vzťahov. 

 

OBR. 1 BANKA TROJNÉHO BODU VODY 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- kalibrácia etalónu: vykonaná v štvrtom štvrťroku. 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu NE.  

b) rozvoj: 

- vykonali sa skúšobné testy regulátorov a žíhanie na peci s tepelnou trubicou, ktorá je 
teplotným rozsahom vyhovujúca účelu použitia, t.j. realizácii nového teplotného bodu 
Cu. Pec je po oprave a bolo potrebné s istotou preveriť jej funkčnosť a parametre. Bolo 
skontrolované a nastavené teplotné pole pece v súvislosti s reguláciou pece. V peci sa 
realizovala malá verzia vyhotovenia definičného pevného bodu Cu, pri ktorej sa dosiah-
la požadovaná zádrž,  
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- vykonali sa rozsiahle práce so zariadením pre bod tuhnutia Ar, kde sa predpokladá roz-
šírenie doteraz realizovanej teplotnej stupnice. Predbežné výsledky potvrdili vhodnosť 
navrhovaného riešenia a Ar (po nastavení dodávateľom) je pripravený na vykonanie 
medzinárodných porovnávacích meraní (potrebné pre rozšírenie stupnice), 

- vyvinula sa skúšobná aparatúra na zisťovanie nehomogenity etalónových termočlánkov 
potrebná pre zvyšovanie presnosti pri prenose teplotnej stupnice (vyplýva tiež 
z medzinárodných úloh EMRP HiTeMS), 

- vykonali sa merania s etalónovým odporovým snímačom teploty, potrebné pre zisťo-
vanie rozdielov, ktoré vyplývajú z nejednoznačnosti definície teplotnej stupnice ITS-90 
(vyplýva tiež z medzinárodných úloh EMRP Meteomet), 

c) údržba: 

- vykonané bežné údržby zariadení (výmeny náplní a čistenie termostatov, čistenie fil-
trov termostatu na trojné body vody, kontrola a nastavenie teplotného poľa pecí) 

d) porovnanie etalónu: vykonané porovnávacie merania: 

- skúšobné porovnanie bodu Ar s ČMI Praha, 
- bilaterálne porovnanie realizácie bodov Ga s ČMI Praha, 
- vyhodnotenie porovnávania TBV a vypracovanie správy – projekt EURAMET.T-K7.1 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia a etalónu: rekalibrácia NE bola vykonaná v štvrtom štvrťroku 2012,  
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: etalóny používané na kalibráciu snímačov teploty 

nižších rádov sa kontrolovali priebežne počas celého roka,  
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty sú nezmenené, meracia 

schopnosť je uvedená a zverejnená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 
d) nadväznosť: bola vykonaná podľa definície ITS-90. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Laboratórium je zapojené do dvoch projektov EMRP: 

- JRP28i High temperature metrology for industrial alpplications (>1000 °C), 
- JRP02e Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in thmosphere. 

Osoby zapojené v projekte:  
- JRP28i High temperature metrology for industrial alpplications (>1000 °C) – P. Nemeček, 

R. Knorová, S. Ďuriš, M. Maniur, P. Pavlásek, M. Koval 
- JRP02e Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in thmosphere - R. 

Knorová, P. Nemeček, S. Ďuriš, M. Maniur, P. Pavlásek, M. Koval 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
- S. Ďuriš: Poradný výbor pre teplotu pri medzinárodnom výbore pre miery a váhy (CCT), 

činnosť v pracovnej skupine WG3 Uncertaintines, 
- R. Knorová: Technický výbor pre teplotu (TC-T) EURAMET, práca v pracovných skupinách, 
- S. Ďuriš: Technický výbor pre teplotu COOMET. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: kalibrácia etalónových prevádzkových odporových snímačov 

teploty, kalibrácia termoelektrických snímačov teploty, kalibrácia číslicových a sklených 
teplomerov, počty prenosov: 475. 
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b) odberatelia: akreditované a autorizované pracoviská, subjekty z oblasti energetického, 
strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho a chemického priemyslu, subjekty z oblasti 
služieb a zdravotníctva. 

NE 021/99 Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu prietoku a pretečeného množstva vody 

Číslo úlohy:  2021/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Peter Škrovánek 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti a tlaku a prietoku, C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Peter Škrovánek 

Stručný opis etalónu 
Etalón prietoku a pretečeného množstva vody je súbor zariadení určený na uchovávanie a 
nadväzovanie jednotiek pretečeného objemu kvapalín, pretečeného hmotnostného množ-
stva kvapalín (pretečená hmotnosť), objemového prietoku kvapalín a hmotnostného prieto-
ku kvapalín. Patrí do skupiny etalónov technických veličín. Charakteristickou črtou veličín 
pretečeného objemu a hmotnosti je že patria k najrozšírenejším meracím prístrojom  použí-
vaných v obchodnom styku.  

Oblasť merania prietoku vody v sebe zahspa rozličné meracie princípy aplikované na vodu 
pri rôznych teplotách a to v širokom rozsahu prietokov. Ide o meradlá a meracie systémy na 
diaľkových vodovodoch a teplovodoch  s prietokmi rádovo v stovkách až tisícoch m3/h, po-
kračuje cez siete priemyselných vodovodov a objektových teplovodov a výdajných miest na 
kvapalné požívatiny (desiatky až stovky m3/h), až po bytové vodomery a bytové merače tepla 
inštalované v  bytoch (meranie prietokov rádovo v desiatkach dm3/h až v m3/h. 

Význam merania prietoku a pretečeného množstva vody netreba osobitne zdôrazpovať. 
Je to oblasť, ktorá zahspa rozličné meracie princípy aplikované na vodu pri rôznych teplotách 
a to v širokom rozsahu prietokov. Ide o meradlá a meracie systémy na diaľkových vodovo-
doch a teplovodoch s prietokmi rádovo v stovkách až tisícoch m3/h, pokračuje cez siete 
priemyselných vodovodov a objektových teplovodov a výdajných miest na kvapalné požíva-
tiny (desiatky až stovky m3/h), až po bytové vodomery a bytové merače tepla inštalované 
v bytoch (meranie prietokov rádovo v desiatkach dm3/h až v m3/h). Oblasť merania prietoku 
a pretečeného množstva vody má osobitný význam aj z aspektu hospodárnosti prepravy 
a finančného efektu. V SR sa prevádzkuje vyše 1 milión malých vodomerov, desiatky tisíc veľ-
kých vodomerov, desiatky tisíc meračov  tepla a počet meradiel obchodného charakteru po-
užívaných pre kvapalné požívatiny sa pohybuje v stovkách kusov. Tieto meradlá sa nadväzujú 
na skúšobné zariadenia výrobcov a autorizovaných  a akreditovaných laboratórií rozmiestne-
ných po celej SR. Rozsah a parametre národného etalónu sú volené tak, aby pokrývali rozsah 
najčastejšie používaný ako z hľadiska prietoku tak aj teploty meraného média. Okrem skú-
šobného zariadenia Elster, Stará Turá (2100 m3/h), VÚVH Bratislava (max. 1800 m3/h) a za-
riadenia firmy Sensus, Stará Turá (800 m3/h) národný etalón pokrýva celý rozsah prietoku 
sekundárnych etalónových zariadení v SR. 
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Národný etalón prietoku a pretečeného množstva vody je etalónové gravimetrické zaria-
denie s dvoma meracími traťami,  tromi hmotnostnými systémami, so šiestimi prietokomer-
nými vetvami a so zdrojom prietoku, ktorý pracuje na princípe otvorenej prepadovej nádoby. 

Zariadenie národného etalónu prietoku a pretečeného množstva vody ako aj jeho priesto-
rové usporiadanie  je konštruované so zreteľom na možnosť skúšok meradiel založených na 
rôznych meracích princípoch  a použitia rôznych meracích metód pri zabezpečení požiada-
viek integrovaného systému kvality (STN EN ISO/IEC 17025 a STN ISO 9001). Z hľadiska me-
tód skúšania je možné použiť metódu letmého štartu a metódu pevného štartu. Pripojiť sa 
dajú meradlá s mechanickým počítadlom, pasívnym impulzným výstupom. 

   

OBR. 1 VEŽA V AREÁLI SMU MÁ VÝŠKU 

ASI 50 M. V HORNEJ ČASTI VEŽE SA 

NACHÁDZA ZÁSOBNÁ NÁDRŽ, KTORÁ SLÚŽI 

AKO ZDROJ PRIETOKU VODY 

 OBR. 2 CELKOVÝ POHĽAD NA NÁRODNÝ ETALÓN PRIETOKU A PRETEČENÉHO 

MNOŽSTVA VODY 

 

OBR. 3 VÝSLEDOK MEDZINÁRODNÉHO POROVNANIA PRI PRIETOKU 7,5 M
3
/H 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata:  nezmenená, 
- metrologická charakteristika: nezmenená, 
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- metrologické vlastnosti: nezmenené, 
- previerka NE: vykonaná v roku 2012a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonaná v roku 2011. 

b) rozvoj: 

- začali sa práce na prehodnotení modelu stanovenia neistôt vo vyhodnocovacej časti 
programu NE, 

- previerka prebehla v marci 2012, 
- pracuje sa na skvalitnení parametrov NE v oblasti malých prietokov. 

c) údržba: 

- v rámci údržby sa pravidelne vykonáva kontrola funkčnosti jednotlivých komponentov 
NE, 

- 20. 2. 2012 bola vykonaná oprava kompenzátora zmeny dĺžky zvislého potrubia vo veži. 
Jeho deštrukciu spôsobili dlho trvajúce silné mrazy. Bola navrhnutá zlepšená konštruk-
cia a bude nevyhnutné zabezpečiť vyhrievanie veže počas mrazov, 

- 14. 3. 2012 bola vykonaná oprava upínacieho valca vodomerov v NE. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonané boli periodické kalibrácie teplomerov v súčinnosti 

s pracovníkmi Centra termometrie, rádiometrie a fotometrie. Certifikáty o kalibrácii sú 
uložené na Centre prietoku, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: nebol vyhotovený nový sekun-
dárny etalón, vykonané boli kalibrácie sekundárnych etalónov nižších rádov potrebných 
na prenos jednotky, t.j. objemové prietočné meradlo PM2 a hmotnostný prietokomer 
CMF 050. Kalibračné listy sú uložené na Centre prietoku, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: je pôvodná nezmenená. Parametre 
metrologickej schopnosti sú uvedené v CMC tabuľkách uverejnených na stránke BIPM, 

d) nadväznosť: v sledovanom období boli ukončené vyhodnotenia meraní v medzinárodnom 
porovnaní COOMET 406/UK/07 v rozsahu prietokov (0,1 až 100) m3/h ). Porovnania neboli 
v roku 2011 ukončené.  

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Ing. Miroslava Benková, osoba zodpovedná za NE, je členom pracovnej skupiny EURAMET 
FLOW a FLUID FLOW pri BIPM. Zasadnutie EURAMET sa konalo v marci 2012. Predmetom 
účasti bola prezentácia projektu č. 1180, ktorého je SMU organizátorom a pilotným labora-
tóriom. Ďalším cieľom bolo získanie informácií a nadviazanie ďalšej spolupráce medzi odbor-
níkmi členských krajín. Zasadnutie pracovnej skupiny FLUID FLOW pri BIPM sa konalo 
v marci. Predmetom účasti bola prezentácia projektu kľúčových porovnaní CCM FF K6b, kto-
rého je SMU organizátorom a pilotným laboratóriom. 

V októbri bolo zasadnutie pracovnej skupiny pre prietok v rámci regionálnej metrologickej 
organizácie COOMET na ktorej boli prezentované práce na porovnávacích meraniach v pro-
jekte BIPM CCM.FF-K6.2011 a úloha centra prietoku ako organizátora tohto projektu. Na 
tomto projekte participujú aj členovia pracovnej skupiny tejto metrologickej organizácie. 

Korešpondenčne sa vykonávala spolupráca s organizáciami OIML, CEN, ISO pri tvorbe me-
dzinárodných noriem a odporúčaní. 
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Osoby zapojené do prác na úlohe: 
M. Benková, P. Kordoš, V. Mazúr, I. Mikulecký, I. Mišina, A. Mišinová, T. Reško, M. Mišovich, 
P. Škrovánek 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: v sledovanom období boli poskytované služby smerom 

k zákazníkovi priamo prostredníctvom národného etalónu (kalibrácia meradiel prietoku, 
hmotnostných prietokomerov a pod.) alebo pomocou sekundárnych etalónov nižších rá-
dov prietoku a pretečeného množstva kvapalín (kalibrácie pracovných etalónov autorizo-
vaných stredísk na overovanie vodomerov, resp. iných meradiel prietoku). Počet prenosov 
za NE 021/99 bolo 882 v hodnote 144 820,90 EUR. 

b) odberatelia: medzi hlavných odberateľov patria autorizované organizácie, výrobcovia 
a dodávatelia meradiel prietoku kvapalín, výrobcovia a distribútori kvapalín, napr. Sensus, 
a.s., Elster s.r.o., autorizované strediská na overovanie vodomerov, kalibračné laboratóriá. 

NE 022/99 Národný etalón látkového množstva  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu látkového množstva 

Číslo úlohy:  2022/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Michal Máriássy,PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Michal Máriássy, PhD. 

Stručný opis etalónu 
Etalón látkového množstva: 

a) realizuje základnú jednotku sústavy SI – mol. Mol je jednotkou kľúčovej veličiny v chémii – 
látkového množstva, ktorá vyjadruje veľkosť súboru častíc, 

b) sa zakladá na meraní elektrického náboja potrebného na priamu alebo nepriamu elektro-
chemickú premenu stanovovanej látky (coulometria), pričom vzťah medzi nábojom a lát-
kovým množstvom vyjadruje Faradayov zákon: 

 Q = nzF 

 kde 

 Q je elektrický náboj,  
 z je nábojové číslo elektrochemickej reakcie, 
 n je látkové množstvo stanovovanej látky, 
 F je Faradayova konštanta. 

Merania látkového množstva sú potrebné nielen v chémii samotnej a chemickom priemysle, 
ale a j v ostatných oblastiach od geológie, hutníctva atď. po potravinárstvo, zdravotníctvo a 
obchod. Veľmi dôležitou oblasťou je aj ekológia. 
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Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: bol kalibrovaný digitálny voltmeter (Centrum elektriny), súbor etaló-

nových závaží, piestová byreta, analytické váhy a kalibračné 0,5 g závažie, výsledky sú 
uvedené v certifikátoch/protokoloch o kalibrácii, boli vykonávané kontrolné merania sta-
bility CRM a etalónu, ako aj prístrojov (etalónové rezistory, teplomery, záložný zdroj, ter-
mostat), 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM: sekundárny etalón na 
SMU nie je, používajú sa podzostavy z primárneho etalónu, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená. Parametre metrologickej 
schopnosti sú uvedené v CMC tabuľkách uverejnených na stránke BIPM, 

d) nadväznosť: etalón je nadviazaný na etalóny SMU iných fyzikálnych veličín, ako je popísa-
né v správe o etalóne. Medzinárodné porovnávacie merania:  

 

- CCQM-K96 Meranie látkového obsahu dichromanu – boli vykonané merania, vypracovaná 
správa za SMU; bol vypracovaný draft A záverečnej správy a rozoslaný účastníkom. Vyko-
nali sa doplnkové merania a pokračuje sa v príprave draftu B záverečnej správy. Výsledky 
SMU sú výborné. 

- CCQM-P135 Aniónové nečistoty v NaCl – uskutočnili sa merania a správa bola odoslaná pi-
lotnému laboratóriu. Čaká sa na draft správy. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Vykonávali sa práce zamerané na zlepšenie opakovateľnosti meraní a minimalizovanie sys-
tematických vplyvov na meranie. Bol vylepšený postup merania jednoprvkových roztokov or-
tuti a tália.  

Projekty: 
- EMRP – Životné prostredie: EMRP-ENV05 Metrológia pre salinitu a kyslosť oceánu – (účasť 

aj DE, IT, FR, JRC, UK, FI, ES, HU, PT) – pracuje sa na zabezpečení merania pH morskej vody 
a na stanovení obsahov niektorých zložiek anióny, rozpustený kyslík) 

- EMRP –Jednotky SI: EMRP-SIB09 Primary Standards for Challenging Elements (účasť aj DE, 
IT, FR, GR, UK, RO, MX) – projekt sa začal 1. 9. 2012 

CCQM-K96 Results 
(combined standard uncertainty given)
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Osoby zapojené v projektoch:  
- EMRP-ENV05: M. Máriássy, Z. Hanková, L. Vyskočil 
- EMRP-SIB09: M. Máriássy, Z. Hanková 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
- M. Máriássy – delegát SMU v Poradnom výbore CCQM pre chémiu (CCQM), člen pracov-

nej skupiny CCQM pre anorganickú chémiu, člen pracovnej skupiny CCQM pre strategické 
plánovanie, predseda pracovnej skupiny CCQM pre elektrochémiu 

Metrologické služby:  
a) prenos jednotky veličiny: bolo kalibrovaných 24 nových šarží CRM (17 – jednoprvkové roz-

toky, 4 – aniónové roztoky, 3 – primárne CRM) a vykonali sa kalibračné merania pre DFM 
(Dánsko). Kalibrácia sa vykonala priamo na etalóne látkového množstva alebo nadviaza-
ním na primárne CRM na podzostave etalónu, 

b) odberatelia: rôzni domáci a zahraniční zákazníci, 
c) CRM a RM: predaných bolo 411 jednotiek CRM (283 – jednoprvkové roztoky, 108 – anió-

nové roztoky, 20 – primárne CRM). 

NE 023/99 Národný etalón zlomku látkového množstva v plynnej fáze  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu zlomku látkového množstva v plynnej fá-
ze 

Číslo úlohy:  2023/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Miroslava Vaľková 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Miroslava Vaľková 

Stručný opis etalónu 
Zlomok látkového množstva zložky zmesi plynov je veličina, ktorá vyjadruje pomer látkového 
množstva zložky a celkového látkového množstva zmesi plynu. Zlomok látkového množstva 
zložky zmesi plynov sa vyjadruje bezrozmerným číslom, často sa vyjadruje aj v jednotkách 
(mol/mol). Metrológia v tejto oblasti má významné postavenie v národnom hospodárstve, 
pretože pretrváva potreba stanovenia koncentrácie plynných zložiek v plynoch najmä v 
energetickom priemysle, v oblasti kontroly ovzdušia a merania plynných exhalátov. Využitie 
je rozšírené tiež v ďalších odvetviach priemyslu ako v potravinárskom priemysle, chemickom 
priemysle a tiež v kriminalistike, kde sa stanovuje obsah alkoholu v dychu ľudí, na čo sa vyu-
žívajú dychové analyzátory, ktoré sú v SR metrologicky kontrolované.  

NE č. 023/99 je založený na princípe gravimetrickej prípravy, pričom využíva komparáto-
rové váhy s automatizovanou činnosťou vyvinuté na SMU (pozri obr. 1). Jednotka zlomku lát-
kového množstva je nadviazaná na kg. Prepočty sú realizované použitím publikovaných hod-
nôt mólových hmotností prvkov. Vstupné plyny sa plnia na plniacom zariadení (pozri obr. 2) 
do 5 L tlakovej nádoby so špeciálne upraveným vnútorným povrchom. Tlaková nádoba sa 
najskôr evakuuje a odváži na komparátorových váhach, kde sa porovnáva jej hmotnosť s 
hmotnosťou referenčnej tlakovej nádoby. Po naplnení každej zložky nasleduje opäť váženie. 
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Rozdiel dvoch po sebe nasledujúcich vážení je množstvo vstupného plynu naplneného do 
tlakovej nádoby. 

  

OBR. 1 KOMPARÁTOROVÉ VÁHY OBR. 2 PLNIACE ZARIADENIE 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená  
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- previerka NE: vykonaná v roku 2011 a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonaná – kalibrácia 2 ks tlakových snímačov, prietokomera, 2 ks 

multimetrov, snímač tlaku, snímač teploty, snímač relatívnej vlhkosti kalibrácia plynových 
chromatografov, ND-IR analyzátorov a analyzátorov reaktívnych plynov sa vykonáva pri-
márnymi RM pri každom meraní 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na prípravu primárnych 
RM plynných zmesí a ich validáciu vhodnou analytickou metódou. 

b) rozvoj: 

- modifikácia softvéru na vyhodnocovanie meraní reaktívnych plynov 
-  vývoj GC metódy na stopovú analýzu kyslíka 
-  realizácia výskumu v oblasti metód merania stopových koncentrácií reaktívnych plynov 

na luminiscenčnom a fosforescenčnom analyzátore 

c) údržba: 

- vykonáva sa pravidelne každoročne podľa plánu údržby prístrojov, výmena vadných 
spojok, kapilár, plynových ventilov. 
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d) porovnanie etalónu:  
vykonané porovnávacie merania: 

- porovnávacie meranie v oblasti etanolu v dusíku CCQM K-93, výsledky sú vo forme 
draft B, pilotné laboratórium NPL 

- porovnávacie meranie v oblasti zemného plynu Euramet QM K-16 začalo v roku 2012, 
SMU je pilotné laboratórium, vzorky boli zaslané na analýzu účastníkom, vrátené na 
opakovanú analýzu stability vzoriek 

- porovnávacie meranie v oblasti NO v dusíku Euramet 1183, merania sú vykonané, 
 vzorka vrátená pilotnému laboratóriu NPL, správa z meraní bola zaslaná do pilotného la-

boratória, 
- porovnávacie meranie COOMET QM- S1, merania sú vykonané, report zaslaný pilot-

nému laboratóriu VNIIM, zverejnené výsledky vo forme draftu A, 
- porovnávacie meranie COOMET QM-K76, merania sú vykonané, report zaslaný pilotnému 

laboratóriu VNIIM, zverejnené výsledky vo forme draftu A. a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená  
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- previerka NE: vykonaná v roku 2011 a úspešne posúdená VR SMU, 
- kalibrácia etalónu: vykonaná – kalibrácia 2 ks tlakových snímačov, prietokomera, 2 ks 

multimetrov, snímač tlaku, snímač teploty, snímač relatívnej vlhkosti kalibrácia plynových 
chromatografov, ND-IR analyzátorov a analyzátorov reaktívnych plynov sa vykonáva pri-
márnymi RM pri každom meraní 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na prípravu primárnych 
RM plynných zmesí a ich validáciu vhodnou analytickou metódou. 

b) rozvoj: 

- modifikácia softvéru na vyhodnocovanie meraní reaktívnych plynov 
-  vývoj GC metódy na stopovú analýzu kyslíka 
-  realizácia výskumu v oblasti metód merania stopových koncentrácií reaktívnych plynov 

na luminiscenčnom a fosforescenčnom analyzátore 

c) údržba: 

- vykonáva sa pravidelne každoročne podľa plánu údržby prístrojov, výmena chybných 
spojok, kapilár, plynových ventilov. 

d) porovnanie etalónu:  
vykonané porovnávacie merania: 

- porovnávacie meranie v oblasti etanolu v dusíku CCQM K-93, výsledky sú vo forme 
draft B, pilotné laboratórium NPL 

- porovnávacie meranie v oblasti zemného plynu Euramet QM K-16 začalo v roku 2012, 
SMU je pilotné laboratórium, vzorky boli zaslané na analýzu účastníkom, vrátené na 
opakovanú analýzu stability vzoriek 

- porovnávacie meranie v oblasti NO v dusíku Euramet 1183, merania sú vykonané, 
 vzorka vrátená pilotnému laboratóriu NPL, správa z meraní bola zaslaná do pilotného la-

boratória, 
- porovnávacie meranie COOMET QM- S1, merania sú vykonané, report zaslaný pilot-

nému laboratóriu VNIIM, zverejnené výsledky vo forme draftu A, 
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- porovnávacie meranie COOMET QM-K76, merania sú vykonané, report zaslaný pilot-
nému laboratóriu VNIIM, zverejnené výsledky vo forme draftu A. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: podľa plánu kalibrácií na rok 2012 prebehla rekalibrácia tlakových sní-

mačov, prietokomera, multimetrov, snímača tlaku, snímača teploty, snímača relatívnej 
vlhkosti, za účelom validačných meraní boli vykonané kalibrácie plynového chromatografu 
GC Trace, GC Varian, NDIR analyzátorov, fluorescenčného a luminiscenčného analyzátora, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM: boli pripravené CRM 
plynných zmesí do 5 L tlakových nádob metódou gravimetrickej prípravy na NE, ktoré ďa-
lej slúžili na prenos veličiny zlomku látkového množstva v plynnej fáze. Uvedené primárne 
RM sa uchovávajú v rámci NE. Typy CRM: etanol v dusíku, CO2 v dusíku, CO v dusíku, zem-
ný plyn, výfukové plyny, propán v dusíku, NO a SO2 v dusíku, O2 v dusíku,  

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodná, 
d) nadväznosť NE: pôvodná (na základné jednotky SI); etalónové váhy sú nadviazané na NE 

hmotnosti kalibráciou. Medzinárodná akceptovateľnosť NE bola zabezpečená účasťou 
v medzinárodných porovnávacích meraniach CCQM K-93, Euramet 1212, Euramet 1183, 
Coomet.QM-S1 a Coomet.QM-K76. V rámci cyklu XIII boli revidované CMC tabuľky pre SO2 
a propán na základe výsledkov medzinárodných porovnaní. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
- projekt výzvy EMRP - Energia Charakteristika energetickej hodnoty plynov, zodpovedný 

riešiteľ za SMU bol V. Pätoprstý. Lídrom projektu je anglický národný metrologický ústav 
NPL, 

- projekt výzvy EMRP - Životné prostredie: Metrológia chemických polutantov v ovzduší, 
zodpovedný riešiteľ za SMU bol V. Pätoprstý. Lídrom projektu je holandský národný met-
rologický ústav VSL, 

-  projekt výzvy EMRP - Životné prostredie: Referenčné spektrálne dáta pre monitorovanie 
atmosféry, zodpovedný riešiteľ za SMU je M. Vaľková. Lídrom projektu je nemecký národ-
ný metrologický ústav PTB. 

Osoby zapojené v projektoch:  
V projektoch EMRP Charakteristika energetickej hodnoty plynov, Metrológia chemických po-
lutantov a v projekte Referenčné spektrálne dáta pre monitorovanie atmosféry sú zapojení 
nasledovní pracovníci Laboratória plynov: M. Vaľková, V. Štovčík, M. Mirt a Z. Ďurišová. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
- M. Vaľková: členka pracovnej skupiny pre plyny – GAWG , ktorá pracuje v rámci výboru 

pre látkové množstvo - CCQM pri ústave pre miery a váhy v Paríži- BIPM. Zasadnutie sku-
piny prebehlo v apríli 2012 v BIPM a v septembri vo VNIIM. Prerokovali sa správy 
z prebiehajúcich medzinárodných porovnávaní a nové dokumenty BIPM, 

- V. Pätoprstý: člen technickej subkomisie pre plyny EURAMET-METCHEM Gas SC. Zasadnu-
tie prebehlo vo februári 2012 v Biarritz.  

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: overovanie určených meradiel : Chemické zloženie– podľa vyhl. 

210/2000 -Analyzátory výfukových plynov, Analyzátory dychu, podľa vyhl. 171/2008- Ply-
nové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu. Spolu bolo vy-
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konaných 2003 ks overení určených meradiel, 86 ks kalibrácií ako metrologické služby ty-
pu in-out a 31 ks kalibrácií typu in-in v rámci centra, 

b) odberatelia: MV SR, KR PZ SR, plynárenský priemysel, autorizované osoby, kalibračné la-
boratóriá, zdravotníctvo, automobilový priemysel, doprava, Linde, Air Products, Siad 

c) CRM a RM: kalibrácie CRM zemného plynu (D06), výfukových plynov (D01) a etanol 
v dusíku (D05).  

NE 024/02 Národný etalón vysokofrekvenčného napätia  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu vysokofrekvenčného napätia 

Číslo úlohy:  2024/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Peter Vrabček, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Marek Ralbovský 

Stručný opis etalónu 
Kľúčovou úlohou pri realizácii etalónu vf. napätia je zistenie účinnosti substitúcie medzi DC a 
AC napätím, ktorá sa vyjadruje spravidla  ako AC/DC diferencia. (Používa sa aj označenie 
RF/DC diferencia najmä pre oblasť vyšších frekvencií). NE vysokofrekvenčného napätia 
umožpuje určenie tejto diferencie a tým tvorí základ metrologického zabezpečenia veličiny 
vysokofrekvenčné napätie. Etalón je tvorený skupinou termistorových, diódových a termoe-
lektrických hlavíc spolu s vyhodnocovacími a pomocnými zariadeniami na prenos jednotky 
smerom na nižšie rády v rôznych frekvenčných pásmach a rôznych úrovniach napätia. Potvr-
denie deklarovaných metrologických parametrov etalónu je zvyčajne realizované medziná-
rodnými porovnávacími meraniami, ktorých sa SMU v minulosti zúčastnilo. Výsledky posled-
ného porovnania (CCEM_RF-K4_CL) boli uzavreté v roku 2011. 

 

OBR. 1 ZARIADENIE NÁRODNÉHO ETALÓNU VYSOKOFREKVENČNÉHO NAPÄTIA 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata:  nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- previerka NE: vykonaná v roku 2011 a úspešne posúdená, 

b) rozvoj: 

- pracuje sa na skvalitnení služieb zákazníkom a zlepšení procesu vyhodnotenia neistôt. 
Postupne sa budú vyvíjať programy na meranie rôznych druhov prístrojov, ktoré cho-
dia na kalibráciu. Pokračuje sa v analýze pracovného postupu na kalibráciu oscilosko-
pov podľa príručky EURAMET, skúmanie vhodnosti a prispôsobenia pre podmienky v 
SMU, 

c) údržba: 

- sledovanie parametrov a charakteristík skupiny prvkov, ktoré patria do zostavy etaló-
nu, 

d) porovnanie etalónu:  

- nebolo naplánované, 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: v roku 2012 bola vykonaná rekalibrácia príslušných častí etalónu, podľa 

platnosti certifikátov a plánu kalibrácií, 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: na kalibrácie a porovnávacie merania je vyhotovená 

súprava zariadení a prístrojov. Na bežné kalibrácie sa používa väčšina z nich, podľa vhod-
nosti a typu prístroja na kalibráciu alebo porovnanie a podľa frekvenčného rozsahu, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty zostali nezmenené, najlepšia 
meracia schopnosť je uvedená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 

d) nadväznosť: etalón je nadviazaný na posledné porovnávacie meranie vysokofrekvenčného 
napätia CCEM.RF-K4.CL, ktoré bolo ukončené v roku 2011.  

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty priamo spojené s NE nie sú. 

Osoby zapojené v projekte: 
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
TCEM EURAMET, podvýbor pre Radiofrequencies and Microwaves 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: vysokofrekvenčné napätie,  
b) počet kalibrácií: 2 (in-in), 7(in-out),  
 na prenos sa použili: termoelektrické, termistorové, diódové hlavice, multimeter, merač 

výkonu NRVD, 432A, generátor vf. napätia, 
c) odberatelia: Eustream, LOT Trenčín 
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OE 025 Ostatný etalón vlhkosti vzduchu  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie etalónu vlh-
kosti vzduchu 

Číslo úlohy:  2025/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Danica Chamrazová 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Danica Chamrazová 

Stručný opis etalónu 
Etalón vlhkosti vzduchu realizuje jednotku teploty rosného bodu a relatívnej vlhkosti. Mera-
nie vlhkosti sa stalo dôležité, odkedy sa preukázal významný vplyv vlhkosti na kvalitu života, 
kvalitu výrobkov, bezpečnosť, cenu výrobkov a zdravie. Využíva sa predovšetkým v meteoro-
lógii, klimatológii, potravinárskom, farmaceutickom a energetickom priemysle, zdravotníc-
tve. Riadenie vlhkosti v skladoch chráni na vlhkosť citlivé materiály. 

Etalón pracuje na princípe chladeného zrkadla. V ochladzovanej vzorke vzduchu sa vytvorí 
kondenzát vo forme ľadu alebo rosy. Začiatok kondenzácie je zachytený opticky detekciou 
zmien odrazu svetla na zrkadle. 

Nízke a vysoké vlhkosti sú rizikovým faktorom pre zdravie ľudí. Najvhodnejšia relatívna 
vlhkosť vzduchu je 45-60 %. Veľmi vlhký vzduch nad 60% podporuje rozmnožovanie zárod-
kov plesní a mikroorganizmov, ktoré dokážu vyvolať alergie, astmu alebo aj infekcie dýcha-
cích ciest. Veľmi suchý vzduch (pod 35%) spôsobuje vysušenie očí a slizníc – neskôr dráždivé 
reakcie až zahlienenie, bolesti hlavy a hrdla. 

 

 

 

KONDENZÁT VO FORME KRYŠTÁLIKOV ĽADU  KONDENZÁT VO FORME KRYŠTÁLIKOV ROSY 

OBR. 1 POHĽAD NA ZRKADLO ETALÓNU CEZ MIKROSKOP 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia: 
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená 
- metrologické vlastnosti: nezmenené  
- previerka NE: etalón nie je vyhlásený za národný etalón 
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- kalibrácia etalónu: vykonaná kalibrácia častí zostavy etalónu: Pt snímač teploty 
k meradlu rosného bodu Michell, snímač teploty rosného bodu zariadenia EG&G, ka-
pacitný snímač relatívnej vlhkosti v klimatickej komore 

b) rozvoj: 

- bol upravený pracovného postupu PP 04/260 na základe zmien, ktoré sa postupne za-
vádzajú po posúdení činnosti laboratória vlhkosti v rámci Peer rewiev v októbri 2011  

- rekonštrukcia etalónu: nevykonaná 

c) údržba: 

- výmena molekulových sít v sušiči PSD-2 etalónu vlhkosti, 
- vypustenie a vyčistenie zásobníka demineralizovanej vody v klimatickej komore a jeho 

pravidelné dopĺpanie, príprava demineralizovanej vody, 
- čistenie optických častí meradiel rosného bodu, 

d) porovnanie etalónu:  

- v marci bola doručená správa z medzilaboratórneho porovnávacieho meranie v oblasti 
kalibrácie relatívnej vlhkosti pri laboratórnej teplote, ktoré prebiehalo v roku 2011. Vý-
sledky porovnania boli uspokojivé. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny: 
a) kalibrácia etalónu: vykonaná kalibrácia časti zostavy etalónu: 

- meradla teploty rosného bodu EG&G Model 300 priamym porovnaním s etalónovým 
vlhkomerom Michell Series 4020RS; certifikát o kalibrácii 38/260/34/12, 

- kapacitného snímača vlhkosti v klimatickej komore Vötsch VC4018 pomocou meradla 
teploty rosného bodu EG&G Model 300; certifikát o kalibrácii 956/260/34/12, 

- snímača teploty Pt 100 k meradlu Michell Instruments S 4020 v Centre termometrie, 
fotometrie a rádiometrie; certifikát o kalibrácii 257/270/32/12, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM: etalón vlhkosti vzdu-
chu je sekundárny etalón, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodná, 
d) nadväznosť: pôvodná, nadviazaný na národný etalón vlhkosti vzduchu vo Veľkej Británii. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
v rámci výskumu sa uskutočnili merania s analyzátorom vlhkosti Panametrics so sondou 
M2LR-T. V súvislosti s etalónom vlhkosti sa rieši projekt výzvy EMRP-Energia Charakteristika 
energetickej hodnoty plynov, zodpovedný riešiteľ za SMU bol V. Pätoprstý. Lídrom projektu 
je anglický národný metrologický ústav NPL. 

Osoby zapojené v projekte:  
V projekte EMRP Charakteristika energetickej hodnoty plynov sú zapojené spolu 3 osoby 
z Centra chémie: V. Pätoprstý, M. Vaľková, A. Kalivodová, D. Chamrazová. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
A. Kalivodová je členkou pracovnej skupiny pre vlhkosť v rámci pracovnej skupiny pre ter-
mometriu EURAMET.  

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: na zostave etalónu vlhkosti vzduchu (meradlá teploty rosného 

bodu Michell Series 4020RS a EG&G Model 300 a klimatická komora Vötsch VC4018) sa 
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spolu uskutočnilo 74 kalibrácií vlhkomerov a vlhkomerných sond, z toho in-in odovzdaní v 
rámci centra boli 2, in-in odovzdaní medzi centrami bolo 11 a in-out smerom k zákazníkovi 
bolo 61.  

b) odberatelia: z oblastí potravinárstva, zdravotníctva, energetiky, 
c) CRM a RM: nie sú. 

NE 026/07 Národný etalón elektrolytickej konduktivity  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu elektrolytickej konduktivity 

Číslo úlohy:  2026/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Leoš Vyskočil 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Leoš Vyskočil 

Stručný opis etalónu 

Elektrolytická konduktivita  je veličina charakterizujúca elektrické vlastnosti roztokov elek-
trolytov. Jednotkou elektrolytickej konduktivity je S/m, ktorú možno interpretovať ako vodi-
vosť kocky o dĺžke hrany 1 m, vyplnenej meraným roztokom, pričom dve protiľahlé steny sú 
vodiče I. Triedy z inertného materiálu, ktorý chemicky nereaguje s meraným roztokom. Prak-
ticky sa elektrolytická konduktivita využíva všade tam, kde roztok obsahuje ionogénne látky. 
Oblasť použitia je veľmi široká. Od chemického priemyslu cez enviromentalistiku až po zdra-
votníctvo. V neposlednej rade treba spomenúť nezastupiteľnú rolu pri oceánografických me-
rania (salinita mora). 

Pri meraní elektrolytickej konduktivity sa meria vodivosť (konduktancia) v špeciálnych me-
racích celách, ktorých geometrické parametre sú známe. 

 

OBR. 1 VÝSLEDKY MEDZINÁRODNÝCH POROVNANÍ 
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Na obrázku 1 sú výsledky medzinárodných porovnaní elektrolytickej konduktivity za posled-
ných 10 rokov. Kritériom výsledku je hodnota En. Úspešné porovnanie je vtedy, ak hodnota 
En je menšia, ako 1. Ako vidieť z obrázku, SMU patrí medzi svetovú špičku. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia: 
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- previerka NE: vykonaná a úspešne posúdená VR SMU v roku 2011, 
- kalibrácia etalónu: boli kalibrované mikrováhy XS6002SDR 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na kalibráciu a údržbu 
NE, porovnávania a medzinárodné aktivity.  

b) rozvoj: 

- Vykonávajú sa pravidelne merania stability CRM 
- Rekonštrukcia etalónu: nevykonaná 
- Boli navrhnuté a zhotovené nové meracie nádobky pre meranie elektrolytickej konduk-

tivity 

c) údržba: 

- Robila sa pravidelná údržba podľa potreby.  

d) porovnanie etalónu:  
- účasť na porovnávacom meraní CCQM-K92 „Meranie elektrolytickej konduktivity 0,05 

S/m a 20 S/m“ – boli pripravené roztoky, naporciované do 250 mL fľašiek z HDPE 
a rozoslané do 15 krajín sveta. Boli vykonané merania, urobené vyhodnotenie a vypraco-
vaná správa z porovnania; bol pripravený draft B záverečnej správy. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny 
a) kalibrácia etalónu: bola urobená meraním rozmerov centrálnej sklenej trubice. Výsledky 

kalibrácie sú zdokumentované v certifikáte o kalibrácii uložené v priestoroch centra. 
V rámci rekalibrácie NE boli pravidelne pripravované a kalibrované referenčné materiály 
elektrolytickej konduktivity v celom rozsahu, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: elektrolytickej konduktivity se-
kundárny etalón predstavuje sada Jonesových článkov s rôznymi hodnotami konštanty 
článku. Tieto sú kalibrované pravidelne podľa rekalibračného intervalu, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu jednotky veličiny: nezmenená, 
d) nadväznosť: jednotka elektrolytickej konduktivity je nadviazaná na jednotku dĺžky 

a jednotku elektrického odporu. Nadväznosť je zabezpečená vertikálne (pozri tabuľku 
schémy nadväznosti) a horizontálne pomocou medzinárodných porovnávacích meraní 
(tieto zabezpečujú skôr jednotnosť). 
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OBR. 2 SCHÉMA NADVÄZNOSTI JEDNOTKY ELEKTROLYTICKEJ KONDUKTIVITY 

Medzinárodné porovnávacie merania 

Začiatok Názov Typ porovnania Pilotné lab. 

2005 K36 Key comparison DFM 

2008 K36.1 Complementary comparison DFM 

2011 K92 Key comparison SMU 

 
Výsledky porovnaní sú uverejnené v databáze BIPM. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
S NE súvisí projekt EMRP 3810B1 Metrológia pre salinitu a kyslosť oceánu. 

Osoby zapojené v projekte:  
V projekte sú zapojené 3 osoby z centra chémie: M. Máriássy, Z. Hanková, L. Vyskočil. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nevykonáva sa. 

Metrologické služby: 
a)  prenos meradla a veličiny: vykonávala sa kalibrácia konduktometrov. Táto služba je do-

plnková, pretože prenos jednotky sa uskutočpuje hlavne prostredníctvom CRM. V roku 
2012 bolo kalibrovaných 15 ks konduktometrov v rámci služieb typu in-out. Na NE nie sú 
nadviazané určené meradlá podľa prílohy 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z., 

b) odberatelia CRM sú z rôznych oblastí - vodárenstvo, zdravotníctvo, potravinársky priemy-
sel, chemický priemysel, elektronika, drevársky a papierenský priemysel, energetika, 
chemická analýza, 
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c)  predaj CRM: použitie CRM elektrolytickej konduktivity je hlavne na kalibráciu prístrojov 
pre meranie elektrolytickej konduktivity a na validáciu prístrojov alebo metód merania. 
Počas roka 2012 bolo pripravených 37 šarží CRM. 

NE 027/02 Národný etalón spektrálnej transmitancie  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu spektrálnej transmitancie 

Číslo úlohy:  2027/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Marta Obenrauchová 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Marta Obenrauchová 

Stručný opis etalónu 
Zostavu etalónu tvorí komerčný UV-VIS molekulový absorpčný spektrometer Varian Cary 4E 
s príslušenstvom, s rozsahom vlnovej dĺžky (185÷190) nm. Integrálnou súčasťou etalónu je 
štandardná kyveta SRM932 (NIST) s hrúbkou 1cm. Etalón pracuje na princípe Lambert-
Beerovho zákona o absorpcii žiarenia, popisujúceho vzťah medzi spektrálnou transmitan-
ciou, koncentráciou a hrúbkou absorbujúcej zložky. 

Spektrálna transmitancia je pomerová veličina (definovaná pomerom prepusteného a do-
padajúceho žiarivého toku na opticky priepustnú látku) s rozmerom jeden, preto nie je ulti-
matívne nadväzná na žiadnu zo siedmich základných jednotiek. 

Správnosť realizácie stupnice hodnôt spektrálnej transmitancie získaných primárnou me-
tódou svetelnej aditívnosti kontinuálne zoslabovaného žiarenia s dvojotvorovou clonou (tzv. 
double aperture method) sa potvrdzuje pozitívnymi výsledkami v MPM v rámci COOMET, 
EUROMET, CCPR. Uvedenú metódu využíva väčšina popredných metrologických inštitúcií 
(napr. NIST, NPL, PTB, LNE a pod.) pre zabezpečenie primárnej etalonáže.  

Stupnica vlnovej dĺžky (ako parameter) je nadviazaná na hodnoty vlnovej dĺžky dobre de-
finovaných emisných čiar kalibračnej ortuťovej, neónovej a argónovej výbojky. 

Stav tejto problematiky v SR je na celosvetovo porovnateľnej úrovni. 
Hodnota spektrálnej transmitancie sa odovzdáva do praxe prostredníctvom súboru CRM 

pre UV-VIS spektrometriu. Využitie má najmä v chemickom, farmaceutickom, potravinár-
skom priemysle, poľnohospodárstve a zdravotníctve. Nadväzujú sa aj ostatné kyvety (priame 
porovnanie s primárnou kyvetou NIST SRM 932) a optické filtre určené na servisnú kontrolu 
a kalibráciu meradiel. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie: 

- majetková podstata: nezmenená; 
- metrologické charakteristiky transmitančnej/absorbančnej stupnice: nezmenené; 
- metrologické charakteristiky stupnice vlnovej dĺžky: rozšírenie pôvodného spektrálne-

ho rozsahu (250÷580) nm kalibrovaného Hg čiarovým zdrojom žiarenia o nepokrytú 
spektrálnu oblasť (595÷850) nm prostredníctvom zdrojov Ne a Ar;  

- metrologické vlastnosti: nezmenené; 
- previerka NE: vykonaná v roku 2011 a úspešne posúdená VR SMU; 
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- kalibrácia NE: 

- vykonaná rutinná softvérovo riadená validácia (Instrument Performance Tests) zá-
kladných metrologických parametrov etalónu pred kalibráciou nového 
CRM, kontrolou stability existujúcich CRM, pred každou MS a po reinštalácii mera-
cích a riadiacich programov; 

- vykonaná validácia metódy merania pri kalibrácii nového CRM a pri kalibrácii optic-
kých filtrov pre rozptyl žiarenia v rámci MS; 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu NE je kapacita potrebná na validáciu a reka-
libráciu. 

b) rozvoj: 

- vykonala sa kalibrácia nového CRM absorbančnej stupnice J02a (sada 5 roztokov dich-
romanu draselného) pre rozšírenie kalibrovaného rozsahu vo VIS oblasti; 

- naďalej sa testovala stabilita nového CRM v čase; 
- prebehlo vyhodnocovanie dát a stanovenie metrologických charakteristík CRM; 
- vypracoval sa pracovný postup na prípravu a kalibráciu CRM; 
- vypracoval sa certifikát CRM; 
- rekonštrukcia NE:  

- neboli vykonané zmeny oproti pôvodnej zostave okrem výmeny PC (poškodená pa-
mäťová doska); 

- vykonala sa reinštalácia meracích a riadiacich programov do nového PC;  

- pracovalo sa na úprave prac. postupov (doplnenie terminológie);  
- externe sa pripravuje modifikácia riadiaceho softvéru RBA zoslabovača žiarenia; 

c) údržba: 

- servis a údržba optických, elektronických a mechanických častí etalónu (výmena 
a nastavenie zdrojov žiarenia; prečistenie optických častí etalónu a pod.) sa vykonáva 
každoročne. 

d) porovnanie etalónu: 

- porovnávacie meranie Coomet CU-429-08 (označené PR.S5 v databáze BIPM) pokraču-
je, 

- plánované 2. kolo porovnávacieho merania EUROMET PR-K6 je presunuté na rok 2013.  

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: Kalibrácia etalónu sa vykonáva v stanovených intervaloch v súlade pra-

vidlami používania a uchovávania etalónu. Kalibrácia stupnice vlnovej dĺžky (ako paramet-
ra) a stupnice spektrálnej transmitancie a absorbancie sa kalibruje 1x za 5 rokov. V období 
medzi kalibráciami sa vykonáva softvérovo riadená validácia základných parametrov eta-
lónu a to pred každou samostatnou sériou meraní. V roku 2012 sa tak vykonalo 9 validácii. 
Kalibrácia stupnice vlnovej dĺžky sa vykonáva metódou priameho merania a porovnávania 
dobre definovaných emisných čiar Hg lampy (certifikát z poslednej kalibrácie č. 
607/260/36/08; následná kalibrácia sa uskutoční v roku 2013) a/alebo Ne a Ar lampy (cer-
tifikát z poslednej kalibrácie č. 297/260/36/10; následná kalibrácia sa uskutoční v roku 
2015). Kalibrácia stupnice spektrálnej transmitancie a absorbancie sa vykonáva primárnou 
double aperture metódou (DAM) založenou na princípe svetelnej aditívnosti kontinuálne 
zoslabovaného žiarenia (certifikát z poslednej kalibrácie č. 608/260/36/08; následná kalib-
rácia sa uskutoční v roku 2014). Pre udržiavanie parametrov etalónu boli v roku 2012 ka-
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librované všetky meradlá, ktoré ovplyvpujú metrologické parametre etalónu. V roku 2011 
prebehla v poradí druhá previerka etalónu po 6 rokoch, ktorá bola úspešne posúdená VR 
SMU, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM: prenos jednotky sa 
realizuje prostredníctvom súboru CRM pre UV-VIS spektrometriu (J01, J01a, J02, J02a, J03 
a J04) s opakovanou prípravou, kalibráciou, rekalibráciou a vývojom nových CRM pre roz-
šírenie kalibrovaného rozsahu, v priamej nadväznosti na NE. V roku 2012 sa ukončil vý-
skum a vývoj nového CRM absorbančnej stupnice J02a (dichroman draselný) pre rozšíre-
nie kalibrovaného rozsahu vo VIS oblasti a naďalej sa pokračovalo v sledovaní jeho dlho-
dobej stability. Vykonala sa rekalibrácia CRM stupnice absorbančnej stupnice J03 (kobalt-
nikel) a rekalibrácia CRM rozptylu žiarenia J04 (jodid draselný), pričom boli vydané nové 
certifikáty týchto CRM, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodná, 
d) nadväznosť NE: pôvodná (na základné jednotky SI); pri kalibrácii NE sa používajú nezávislé 

metódy (pozri bod a) tejto časti); medzinárodná ekvivalencia sa potvrdzuje porovnávacími 
meraniami (výsledky sú súčasťou dokumentácie centra; v prípade kľúčových meraní sú 
dostupné v databáze BIPM). V roku 2011 prebehlo doplnkové porovnávacie meranie 
COOMET.PR-S5 (Projekt 429/Cu/08), organizované INIMET (Kuba). Predmetom merania 

bolo porovnanie stupnice hodnôt spektrálnej transmitancie v rozmedzí (93) %T pri vl-
novej dĺžke (250, 280, 340, 360, 400, 440, 465, 500, 546, 590 a 635) nm pre spektrálnu 
šírku pásma žiarenia 1 nm a 2 nm, jednotlivo prostredníctvom štyroch opticky neutrálnych 
filtrov. Správa s výsledkami bola zaslaná pilotnému laboratóriu. Meranie nie je ukončené 
(fáza pripomienkovania). Čaká sa na finálnu správu pilotnej organizácie. 

 V roku 2010 bolo ukončené prvé kolo kľúčového porovnania EURAMET-PR-K6 (Project No. 
538) zverejnením v databáze BIPM a publikovaním záverečnej správy. Predmetom mera-
nia bolo porovnanie stupnice hodnôt spektrálnej transmitancie prostredníctvom sady pia-
tich opticky neutrálnych filtrov v rozmedzí (0,002÷92) %T pre vlnové dĺžky (380, 400, 500, 
600, 700, 800 a 900) nm. Druhé kolo EURAMET-PR-K6 je plánované v roku 2013.  

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Neriešia sa žiadne projekty súvisiace s NE.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nevykonáva sa. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: zrealizované metrologické služby in-out – kalibrácia 4 páry ky-

viet a 26 kusov optických filtrov. Pri prenose veličiny sa použil NE a CRM absorpčnej stup-
nice J02 (dichroman draselný). Na NE nie sú nadviazané určené meradlá podľa prílohy 1 
k vyhláške č. 210/2000 Z. z., 

b) odberatelia: servisné strediská, organizácie z rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva, 
vodného hospodárstva, potravinárstva a chemického priemyslu, 

c) CRM a RM: predaj CRM pre UV-VIS spektrometriu (J01-oxid holmia, J01a-oxid neodýmu, 
J02- dichroman draselný, J03-CoNi, J04-jodid draselný), spolu 87 ks. 
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NE 028/01 Národný etalón aktivity dozimetrických veličín žiarenia gama  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu dozimetrických veličín žiarenia gama 

Číslo úlohy:  2028/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Jozef Dobrovodský, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Jozef Dobrovodský, PhD. 

Stručný opis etalónu 
Národný etalón zabezpečuje realizáciu a metrologickú nadväznosť dozimetrických veličín io-
nizujúceho žiarenia, primárne pre kvalitu žiarenia gama. Dozimetrické veličiny vyjadrujú mie-
ru účinkov ionizujúceho žiarenia na hmotné objekty, nevynímajúc živé organizmy.   

Hlavnými aplikačnými oblasťami meradiel dozimetrických veličín sú: 

a) ochrana zdravia a životného prostredia, 
b) medicínske aplikácie, vrátane diagnostiky a rádioterapie.  

NE pozostáva z komplexu zariadení, prístrojov, rádioaktívnych žiaričov a postupov, ktoré slú-
žia na zabezpečenie:  

a) referenčných radiačných polí (137Cs a 60Co), 
b) meracích systémov, ktorých základom sú ionizačné komory a elektrometre, spolu 

s meradlami ovplyvpujúcich veličín.  

Aktuálny rozsah NE pokrýva požiadavky praxe pre odberateľov metrologických služieb najmä 
z oblastí zdravotníctva, ochrany zdravia, životného prostredia a priemyslu, špecificky jadro-
vých elektrární, civilnej obrany a armády SR.  

V súvislosti s vývojom a zavádzaním nových špičkových rádioterapeutických technológií 
a ich zavádzaní v SR vznikajú nové požiadavky na metrologickú podporu zdravotníctva, najmä 
pre rádioterapeutickú oblasť.  

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonaná bola rekalibrácia ionizačných komôr, elektrometrov 

a dutinomera. Referenčný rádionuklidový zdroj – ožarovač  60Co bol po záručnej oprave 
opakovane ustanovený do referenčnej polohy a smeru. Boli uskutočnené kontrolné me-
rania absolútnej hodnoty dávky s etalónovými a pomocnými ionizačnými komorami.  

 Boli uskutočnené kontrolné merania so systémom EPR/alaninovej dozimetrie a vývojové 
činnosti v rámci doktorandskej pracovníka SMU, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: na prenos jednotky sa využívajú 
podzostavy NE (najmä referenčné zväzky fotónov 137Cs a 60Co), 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: pôvodné hodnoty sú uvedené 
v tabuľkách CMC zverejnených na web stránke BIPM, ktorých aktualizácia je pod neustá-
lou kontrolou BIPM s aktívnym prispením RMO, 

d) nadväznosť: NE žiarenia gama je vybudovaný v časti Kerma vo vzduchu ako primárny eta-
lón, v časti absorbovaná dávka vo vode ako sekundárny etalón nadviazaný na primárny 
etalón NPL.  
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Porovnávacie merania: 
Aktuálne je NE zapojený do dvoch porovnávacích meraní COOMET projekt 445 a EURAMET 
projekt 1132. Pripravuje sa porovnávacie meranie pre rádioterapiu s MAAE Viedep.  

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Vo vývojovom prostredí LabVIEW bol napísaný program na automatické meranie dávky po-
mocou ionizačných komôr a elektrometra Keithley 65147A a 6517B v nábojovom režime.  

V rámci rozširovania rozsahu NE pre oblasť rádioterapie o vysokoenergetické urýchlené 
protóny začali práce na: 

a) systéme vyhodnocovania pomocou samo-vyvolávacích EBT III filmových veľkoplošných 
dozimetrov 

b) charakterizácii detailných metrologických parametrov bragg-peek ionizačných komôr. 

Začal vývoj postupov na spracovanie a vyhodnotenie EBT dozimetrických dát s dôrazom na 
neistoty meraní. Plošné dozimetrické dáta budú spracúvané pomocou maticových operácií. 
EBT III sú poslednou vyrábanou generáciou samo-vyvolávacím terapeutických filmovým ma-
teriálom.  

Rieši sa projekt EMRP Metrológia pre rádioterapiu s komplexnými radiačnými poliami 
(2012 – 2015). Projekt bol podaný v rámci výzvy Zdravie II 2011, JRP H14 Metrology for ra-
diotherapy using complex radiation fields, MetrExtRT, t.j. metrológia pre rádioterapiu 
s komplexnými radiačnými poliami, bol schválený. Účasť SMU bola v oblasti protónovej tera-
pie, v charakterizácii meradiel pre nový typ protónovej terapie pomocou pulzného rozmieta-
ného zväzku. Hlavnými partnermi boli NPL a PTB.  

V roku 2012 pracovníci oddelenia ionizujúceho žiarenia SMU, vrátanie laboratória dozi-
metrických veličín, vykonali externý audit kvality v súlade s požiadavkami EURAMET a normy 
STN EN 17025 spôsobom „peer review“ v ČMI – IIZ v Prahe.  

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
- J. Dobrovodský - zastupujúci člen (deputy member) výboru EURAMET EMRP, 
- J. Dobrovodský - delegát SMU/SR v technickej komisii pre ionizujúce žiarenie TC IR 

EURAMET, 
- J. Dobrovodský - delegát SMU/SR v technickej komisii pre ionizujúce žiarenie TC IR 

COOMET. 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: v priebehu roka 2012 sa realizovalo 241 metrologických služieb 

pre externých zákazníkov, z toho bolo 223 overení meradiel, 17 kalibrácií a jedna skúška 
typu. Na prenos jednotky sa použili hlavne referenčné fotónové zväzky (137Cs, 60Co) NE 
028/01, 

b) odberatelia: najmä pracoviská Úradu verejného zdravotníctva SR, rôzne organizácie 
z rezortu zdravotníctva, najmä onkologické kliniky, jadrové elektrárne, Slovenský hydro-
meteorologický ústav (meradlá celoslovenskej siete sledovania radiačnej situácie v SR), 
spoločnosť JAVYS, a.s. (likvidácia jadrových zariadení), Služba legálnej metrológie (systé-
my osobnej dozimetrie), pracoviská civilnej obrany a ďalšie pracoviská používajúce dozi-
metrické meradlá. 
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OE 029 Ostatný etalón drsnosti povrchu  

Názov úlohy:  Udržiavanie etalónu drsnosti povrchu 

Číslo úlohy:  2029/A1 

Vedúci úlohy:  Mária Szmicsková 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Mária Szmicsková 

Stručný opis etalónu 

Drsnosť povrchu je geometrickou vlastnosťou povrchu a neexistujú priame metódy na jej 
meranie. Ide o technickú veličinu, ktorá má rozhodujúci vplyv na koeficient trenia stýkajúcich 
sa plôch. Obvykle sa merajú vhodné charakteristiky a parametre, ktoré sa považujú za krité-
riá drsnosti povrchu. 

Rastúca automatizácia výrobného procesu požaduje od meracej techniky zariadenie, kto-
ré umožpujú kontrolovať kvalitu povrchu bez porušenia povrchu. Účel merania drsnosti po-
vrchu je kontrola akosti povrchu súčiastok, nakoľko drsnosť povrchu má rozhodujúci vplyv na 
funkčné vlastnosti jednotlivých súčiastok, ale i celých zariadení. 

Prístroj Talysurf 6 je dotykový profilometer laboratórneho typu, vyznačuje sa veľkou 
presnosťou, možnosťou merania veľkého množstva parametrov drsnosti povrchu prípadne 
vlnitosti povrchu s možnosťou vyjadrenia výsledkov meraní grafickým záznamom. 

Dotykový profilometer Talysurf 6 sa používa v laboratóriu drsnosti povrchu na meranie 
drsnosti povrchu profilovou metódou s postupnou transformáciou informácie o profile počas 
mechanického posúvania hrotu po meranom povrchu. 

 Dotykový profilometer sa skladá z mechanickej časti a z elektronickej časti. 
Posuvný mechanizmus zabezpečí pohyb snímača pozdĺž meraného povrchu. Snímač vyko-

náva priamočiary pohyb a je z nulovej polohy uvedený do rovnomerného pohybu pozdĺž vy-
hodnocovacieho úseku. Mechanický signál, generovaný snímacím hrotom sleduje nerovností 
povrchu meranej plochy.  

Mechanický signál z mechanickej časti je potom premenený na signál elektrický a  

je spracovaný ako grafický záznam profilu nerovností povrchu následne vyhodnotený ako 
číselná hodnota charakteristiky - parametrov drsnosti povrchu.  

 

OBR. 1 DOTYKOVÝ PROFILOMETER TALYSURF 6 
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Parametre drsnosti povrchu sú definované v normách EN ISO 4287 a EN ISO 5436. Základom 
merania parametrov a charakteristík drsnosti povrchu je jednotka dĺžky , definovaná 
v normách EN ISO a realizovaná súborom etalónov mikrodĺžky (hĺbka rysky a rozstup rysiek), 
ktorých konvenčne pravá hodnota hĺbky rysky sa meria prostredníctvom vlnovej dĺžky (na za-
riadení – interferenčné mikroskopy), tieto etalóny sú pre oblasť merania drsnosti povrchu 
primárnymi etalónmi. 

Sekundárne etalóny sú súbory etalónov, ktoré stelespujú hodnoty parametrov drsnosti – 
Ra, Rz, Ry a ostatné. Používajú sa na kalibráciu prevádzkových meradiel metódou priameho 
merania, kde sa pomocou etalónových mier priamo kalibruje meraný etalón rovnakej meno-
vitej hodnoty.  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- prístrojovú zostavu zariadenia drsnosti tvoria: 

1. etalónové zariadenie – dotykový profilometer Talysurf 6 
2. etalóny drsnosti povrchu: 

a. etalóny periodického tvaru, profil typ C 
b. etalóny náhodného tvaru, profil typ D 
c. etalóny na kontrolu vertikálneho zväčšenia, profil typ A - hĺbka rysky 

 Etalóny drsnosti povrchu typ C sú určené na kontrolu profilometrov, kalibráciu, skúšanie a 
justovanie technických a metrologických parametrov prístrojov.  

   

DRÁŽKA TYPU C DRÁŽKA TYPU D DRÁŽKA TYPU A 

OBR. 2 RÔZNE TYPY DRÁŽOK 

 Etalóny drsnosti povrchu typ D sú určené na všeobecnú kontrolu a kalibrácii meracích prí-
strojov. Vzorky majú nepravidelný základný profil, ktorý sa v pozdĺžnom smeru každých 4 
mm opakuje. Kolmo k smeru meraní majú drážky konštantný tvar profilu. 

 Etalóny drsnosti povrchu typ A sú určené na kontrolu vertikálneho zväčšenia dotykových 
profilografov, používajú sa na kalibráciu, skúšanie a justovanie technických 
a metrologických parametrov prístrojov.  

 Vlastnosti: 

- metrologická charakteristika: nezmenené, dotykové profilometre možno klasifikovať 
podľa presnosti a rozdelenie vyjadriť v triedach presnosti podľa normy DIN 4772 – prí-
pustné odchýlky ( chyba merania parametra drsnosti) od menovitých hodnôt : 

- metrologické vlastnosti: nezmenené, sekundárne etalóny drsnosti povrchu sa využívajú 
pri odovzdávaní jednotky a stupnice hodnôt jednotlivých parametrov pri meraní drs-
nosti povrchu 
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Trieda 1 2 3 4 5 

Dovolená celková odchýlka v % ± 5 ± 10 ± 15 ± 20 ± 25 

b) rozvoj: 

- úprava pracovných postupov PP 07/210/00; PP 08/210/00 

c) údržba: 

- sledovanie parametrov etalónu pre správnu funkciu  

d) porovnanie etalónu: 

- druhý polrok 2012 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonala sa rekalibrácia etalónového zariadenia a sady etalónov drs-

nosti - certifikáty číslo 001 a 002/213/113/12, 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: etalón sa využíva pri odovzdávaní jednotky 

a stupnice hodnôt jednotlivých parametrov pri meraní drsnosti povrchu, 
c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: etalónové zariadenie dosahuje triedu 

presnosti 1 podľa normy DIN 4772, metrologické vlastnosti zostali nezmenené, 
d) nadväznosť: je realizovaná na etalón drsnosti povrchu typ 112/557C, Rank Taylor Hobson 

Ltd., číslo B.C.S 0026, ktorý je súčasťou prístrojovej zostavy etalónu drsnosti. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty nie sú. 

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
V roku 2012 neboli plánované žiadne aktivity v uvedených pracovných skupinách. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: vykonala sa kalibrácia 9 kusov meradiel drsnosti povrchu, 
b) odberatelia: strojársky a automobilový priemysel: (U.S.Steel Košice, PCA Trnava, VW Bra-

tislava, BSH Michalovce, SE Mochovce, atď.). 
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OE 032 Ostatný etalón výkonu a práce striedavého prúdu pri frekvencii 50 Hz  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie referenčného 
etalónu výkonu a práce striedavého prúdu pri 
frekvencii 50 Hz 

Číslo úlohy:  2032/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Ján Hanák 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Ján Hanák 

Stručný opis etalónu 
Etalón elektrického výkonu a energie (pozri obr. 1) realizuje jednotky elektrického výkonu 
(watt) a energie (wattsekunda) a ich stupníc. Watt a wattsekunda sú odvodené od základ-
ných jednotiek prostredníctvom príslušných definičných vzťahov. Význam merania el. výkonu 
a energie, vzhľadom na obmedzených možnosti klasických energetických zdrojov, je značný. 
Kvalitnejšie zabezpečenie merania v praxi umožpuje ich hospodárnejšie využívanie. Realizá-
ciou jednotiek el. výkonu a energie a ich stupníc sú zabezpečované požiadavky pre potreby 
energetiky, výrobcov a dovozcov meradiel el. výkonu a energie.  

Meranie elektrického výkonu striedavého prúdu je odvodené 
od metrológie elektrického napätia, odporu a fázového posunu. 
Etalón realizuje výkon podľa definičného vzťahu 

P = U2
 R-1  cos 

kde 

P je elektrický výkon, 
U je  striedavé elektrické napätie, 
R je hodnota elektrického odporu, 

 je fázový uhol. 

Meranie elektrickej energie sa realizuje metódou merania výkonu 
a jeho integráciou v čase. Deklarované metrologické parametre 
boli potvrdené kľúčovými porovnávacími meraniami  
EURAMET.EM-K5.1 a dvojstrannými porovnávacími meraniami 
s národnými metrologickými inštitúciami ČMI a GUM. Medziná-
rodná akceptácia etalónu je dokladovaná v databáze BIPM.  

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zaria-
denia:  

 

 

OBR. 1 PRÍSTROJOVÍ ZOSTAVA 

ETALÓNU VÝKONU A PRÁCE 

STRIEDAVÉHO PRÚDU 

a) uchovávanie: 

 - majetková podstata: v roku 2012 nebola zmenená,  
- metrologické charakteristiky: neboli zmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- príprava NE: bola spracovaná dokumentácia k etalónu, VR SMU odporučila pokračovať 

v procese vyhlasovania NE. 
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- kalibrácia etalónu: bola vykonaná rekalibrácia zariadení, ktoré majú rozhodujúci vplyv 
na udržanie metrologických parametrov etalónu el. výkonu a energie bude ukončené 
v druhom polroku. 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu a údržbu 
častí zostavy referenčného etalónu a aktivity súvisiace s porovnávaním a prenosom 
jednotiek el. výhonu a energie. 

b) rozvoj: 
- realizovala sa záručná oprava kalibrátora el. výkonu a energie Fluke typ 6105A/E/80A 

u výrobcu a vykonalo sa jeho zaradenie do meracej zostavy etalónu.  
- pomocou kalibrátora el. výkonu a energie bola vykonaná nezávislá kontrola metrolo-

gických charakteristík meradiel el. výkonu a enegie RS 2310S a RS 2310E v zostave re-
ferenčného etalónu. 

- boli spracované pripomienky k iniciovanej zmene parametrov v CMC tabuľkách vede-
ných v databáze BIPM; Schvaľovanie vo výbore BIPM bude vo februári 2013. 

c) údržba:  
- vykonanie pravidelnej kontroly, sledovania parametrov etalónu a úkonov podľa pravi-

diel používania a uchovávania referenčného etalónu.  

d) porovnanie etalónu:  
- boli vykonané prípravné prace (príprava cestovného etalónu) súvisiace s plánovaným 

dvojstranným porovnaním etalónov výkonu a energie pri priemyselnej frekvencii s ČMI 
Brno. Hlavná časť meraní bude realizovaná v prvej polovici roku 2013. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: verifikovanie metrologických charakteristík etalónu bolo vykonané 

prostredníctvom referenčného meradla RS 2310S, nadviazaním na etalóny jednotiek 
veličín vstupujúcich do výsledného vzťahu pre elektrický výkon a energie. Podľa plánu, bo-
la tiež vykonaná kalibrácia multikalibrátora DATRON typ 4808. Metrologické charakteristi-
ky etalónu boli potvrdené nezávislou kontrolou pomocou kalibrátora výkonu el. výkonu a 
energie Fluke typ 6105A/E/80A. 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: bola vykonaná rekalibrácia meradla výkonu a energie 
RS 2310E, ktorým je zabezpečený prenosu jednotiek  na pracovné etalóny (meracie stani-
ce na skúšanie určených meradiel elektromerov) v rámci SR.  

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: boli spresnené hodnoty veličiny 
v tabuľkách CMC vedené v databáze BIPM a bolo požiadané o ich zmenu, na základe 
realizovaných porovnávacích meraní bola iniciovaná zmena parametrov etalónu vedených 
v CMC tabuľkách. Pribehu pripomienkovacieho konania boli vznesené pripomienky 
akceptované a zapracované. Schválenie vo výbore BIPM sa očakáva vo februári 2013. 

d) nadväznosť:  V rámci dvojstrannej spolupráce medzi SMU a ČMI boli zahájené prípravné 
práce na porovnávacích meraniach v oblasti el. energie pri priemyselnej frekvencii. V SMU 
boli vykonané merania na cestovnom etalón. Druhá časť prác (merania v ČMI ) sú 
plánované na jún 2013. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
V nadväznosti na etalón sa rieši projekt EMRP Inteligentné energetické siete (Smart Grid).  

Osoby zapojené v projekte:  
P. Vrabček, D. Alexandescu, P. Samuhel , J. Hanák 
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Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
V rámci medzinárodných aktivít zapojený do EURAMET TC-EM, podvýbor Výkon a práca.  

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: boli vykonané kalibrácie etalónových elektromerov používa-

ných na merania v energetických sieťach, meracích staníc na skúšky a overovanie elek-
tromerov, mier a meradiel elektrického výkonu v počte 21 ks. Taktiež boli vykonané 
schválenia typov a čiastočné skúšky určených meradiel a posúdenia výsledkov skúšok v 
počte 28 ks. 

b) odberatelia: akreditované a autorizované pracoviská v energetike, subjekty z oblasti ener-
getického a elektrotechnického priemyslu, výrobcovia, dovozcovia a užívatelia meradiel 
elektrického výkonu a energia v rámci SR.  

OE 033 Referenčný etalón vysokofrekvenčného výkonu  

Názov úlohy:  Udržiavanie etalónu vysokofrekvenčného výkonu 

Číslo úlohy:  2033/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Marek Ralbovský 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Marek Ralbovský 

Stručný opis etalónu 
Vysokofrekvenčný (vf.) výkon ako nepriamo merateľná veličina je nadviazaný na jednosmer-
né veličiny využitím princípu substitúcie účinkov vf. výkonu účinkami jednosmerného prúdu 
na vhodnom prvku. Etalón vf. výkonu umožpuje určenie substitúcie a tým tvorí základ metro-
logického zabezpečenia. Vysokofrekvenčný výkon je dominujúcou veličinou vo frekvenčnom 
pásme od 10 MHz do 300 GHz a je základom pre kalibráciu mnohých druhov meradiel použí-
vaných v praxi.  

 

OBR. 1 ČASŤ ZOSTAVY ETALÓNU VYSOKOFREKVENČNÉHO VÝKONU 

Dôvody, prečo sa meria v oblasti nad 10 MHz vf. výkon sú také, že metódy na meranie vf. 
výkonu majú v tejto oblasti menšiu neistotu a že vf. napätie závisí od charakteristík prenoso-
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vého média (koaxiálny kábel: impedancia, permeabilita,..). NE vf. výkonu tvoria 3 ks termis-
torových hlavíc, 2 ks diódových hlavíc, 4 ks meradiel výkonu, kalibrátor, nanovoltmeter, vf. 
generátor, delič výkonu, 4 ks smerových odbočníc. Etalón sa používa pre 50 Ω koaxiálne ve-
denia s N – konektorom. Ďalej k etalónu patria vyhodnocovacie a pomocné zariadenia na 
prenos jednotky smerom na nižšie rády v rôznych frekvenčných pásmach a rôznych úrov-
niach výkonu. Potvrdenie deklarovaných metrologických parametrov etalónu je zvyčajne rea-
lizované medzinárodnými porovnávacími meraniami, ktorých sa SMU v minulosti zúčastnilo. 
Výsledky posledného porovnania (EM.RF-K8.CL) boli uzavreté v roku 2006. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata:  nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  

b) rozvoj: 

- pracuje sa na vývoji nových programov na skvalitnenie služieb zákazníkom a zlepšení 
neistôt. Postupne sa vyvíjajú programy a metodiky na meranie rôznych druhov prístro-
jov, ktoré chodia na kalibráciu. Pokračuje sa v analýze metodiky na zlepšenie neistôt 
kalibrácie PSV podľa technical review od fy. Wiltron, skúmanie vhodnosti a prispôso-
benia pre podmienky v SMU, 

c) údržba: 

- sledovanie parametrov a charakteristík skupiny prvkov, ktoré patria do zostavy etalónu 

d) porovnanie etalónu:  
- nebolo naplánované porovnanie 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: v roku 2012 bola vykonaná rekalibrácia príslušných častí etalónu, podľa 

platnosti certifikátov a plánu kalibrácií, 
b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: na vykonanie kalibrácií a porovnávacích meraní je 

vyhotovená súprava zariadení a prístrojov. Na bežné kalibrácie sa používa väčšina z nich 
podľa vhodnosti a typu prístroja na kalibráciu alebo porovnania a podľa frekvenčného 
rozsahu, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty zostali nezmenené, najlepšia 
meracia schopnosť je uvedená v tabuľkách CMC na stránke BIPM, 

d) nadväznosť: etalón je nadviazaný na posledné porovnávacie meranie (EM.RF-K8.CL) ktoré 
bolo uzavreté v roku 2006.  

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty priamo spojené s NE nie sú. 

Osoby zapojené v projekte: 
Nie sú. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
TCEM EURAMET, podvýbor Radiofrequencies and Microwaves. 
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Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: vysokofrekvenčné napätie,  
b) počet kalibrácií: 5 (in-in), 2 (in-out),  
 na prenos sa použili: termoelektrické, termistorové, diódové hlavice, multimeter, merač 

výkonu NRVD, 432A, generátor vysokofrekvenčného výkonu, 
c) odberatelia: letecké opravovne. 

NE 034/07 Národný etalón pH  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu pH 

Číslo úlohy:  2034/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Leoš Vyskočil 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Leoš Vyskočil  

Stručný opis etalónu 
Jednotka pH je fyzikálno–chemická jednotka, definovaná Sørenom Sørensenom v roku 1909 
ako dekadický logaritmus reciprokej hodnoty aktivity vodíkových iónov. 

Realizuje sa meraním potenciálu v tzv. Harnedovom článku (vodíková a argentochloridová 
elektróda). 

Veličina pH charakterizuje kyslosť roztoku a má obrovský význam prakticky vo všetkých 
oblastiach ľudského života. Mnohé biologické, chemické, fyzikálno-chemické, technologické, 
prípadne iné životne dôležité deje, prebiehajú v určitej (často veľmi úzkej) oblasti pH. Ak sa 
napríklad pH krvi zmení len o jednotku, človek zomiera. Živé organizmy prežívajú a rastú len 
v prostredí o určitej hodnote pH. Ak sa pH zmení, ich rast a prežitie sú ohrozené. Maximálne 
výnosy obilia sú okrem iného podmienené aj optimálnou aciditou pôdy. Zmenou pH možno 
napríklad dosiahnuť opačný chod chemickej reakcie... 

 

OBR. 1 ROZSAH PH PRE VODNÉ PROSTREDIE JE OD 0 (VEĽMI KYSLÉ) DO 14 (VEĽMI ALKALICKÉ). 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- previerka NE: vykonaná a úspešne posúdená VR SMU v roku 2012, 
- kalibrácia etalónu: boli kalibrované váhy PR 1203 a XP56 (oddelenie 290)  

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na kalibráciu a údržbu 
NE, porovnávania a medzinárodné aktivity.  

b) rozvoj: 

- navrhli sme a realizovali nový spôsob prípravy argentochloridových elektród 
- uskutočnili sa merania na prípravu nového CRM s pH=4 na báze jantaranu 

c) údržba: 

- vykonávali sa kontrolné merania stability CRM a etalónu, ako aj prístrojov (váhy). Robi-
la sa aj pravidelná údržba zariadení. V roku 2012 sa uskutočnila previerka etalónu pH 

d) porovnanie etalónu: vykonané porovnávacie merania:  

- CCQM-K91 pH measurement of phthalate buffer solutions, koordinované PTB. Po zve-
rejnení výsledkov vo forme draftu A na zasadnutí CCQM sa dohodla referenčná hodno-
ta kľúčového porovnávacieho merania – vážený priemer výsledkov po vylúčení nekon-
zistentných výsledkov, pri použití Birgeho metódy na výpočet neistoty. Čaká sa na 
spracovanie draftu B koordinátorom porovnania. 

- APMP.QM-P9 pH determination of phthalate buffer by Harned cell method and glass 
electrode method. Uvedené porovnaniesa organizuje v rámci APMP, pilotné laborató-
rium bude AIST (Japonsko); porovnania sa zúčastní 11 prevažne východných krajín. 
SMU bol oslovený a požiadaný o účasť v porovnaní. Porovnanie je v štádiu prípravy. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: pravidelná kalibrácia meradiel: multimetra (kalibrácia jednosmerného 

napätia), číslicového barometra a závaží. Súčasťou kalibrácie NE pH je kalibrácia sady pri-
márnych tlmivých roztokov v rozsahu 1,000 – 10,000, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky alebo CRM: prenos jednotky sa 
realizuje prostredníctvom súboru CRM pre pH (ER10, ER11, ER12, ER13 a ER14), 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: nezmenená, 
d) nadväznosť NE: je znázornená na obr. 4, pričom meranie pH je nadviazané na jednotku 

napätia, tlaku a hmotnosti. Horizontálne je nadväznosť zabezpečená prostredníctvom 
medzinárodných porovnávacích meraní, Výsledky sú na stránke 

http://kcdb.bipm.org/appendixB/KCDB_ApBK; posledné kľúčové porovnávacie meranie 
CCQM-K19.1 pH bóraxového tlmivého roztoku je uverejnené v časopise Metrolo-
gia,2011,48,Tech.Suppl.,08010 CCQM-K19.1 Final report, 2011, 22 pages . 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Neriešia sa žiadne projekty súvisiace s NE.  

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú. 

http://kcdb.bipm.org/appendixB/KCDB_ApBK
http://iopscience.iop.org/0026-1394/48/1A/08010/
http://iopscience.iop.org/0026-1394/48/1A/08010/
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/final_reports/QM/K19/CCQM-K19.1.pdf
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Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Nevykonáva sa. 

Metrologické služby: 
a)  prenos meradla a veličiny: pre zákazníkov bolo kalibrovaných 7 meradiel pH. Prenos jednotky pH sa usku-

točpuje predovšetkým prostredníctvom CRM, v ponuke sú primárne a sekundárne CRM pre pH. 
     Na NE nie sú nadviazané určené meradlá podľa prílohy 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z., 
b) odberatelia: akreditované kalibračné a skúšobné laboratóriá; zdravotnícke, vodohospodárske, poľnohospo-

dárske a potravinárske subjekty; automobilový priemysel, 
c)  CRM a RM: vyrobilo sa 13 šarží etalónových tlmivých roztokov primárnych(3795 €) a   13 šarží etalónových 

tlmivých roztokov sekundárnych (6865 €) v rozsahu pH 1,000 – 10,000. Na zabezpečenie prenosu prostred-
níctvom CRM bolo pripravených 636 kusov sekundárnych tlmivých roztokov, ktoré boli distribuované zákaz-
níkom. 

 

OBR. 2 SCHÉMA NADVÄZNOSTI PH 

NE 035/07 Národný etalón prietoku a pretečeného objemu plynu  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu prietoku a pretečeného objemu plynu 

Číslo úlohy:  2035/A1 

Vedúci úlohy:  Ing. Štefan Makovník 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti a tlaku a prietoku, C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  Ing. Štefan Makovník 

Stručný opis etalónu 
Národný etalón prietoku a pretečeného objemu plynu realizuje jednotku objemu plynu a 
prietoku plynu pri podmienkach tlaku blízkemu atmosférickým podmienkam a teplote 22°C. 
Rozšírený rozsah prietoku národného etalónu je (0,01 až 100) m3/h 

 

Priame porovnanie pomocou 

primárneho CRM 

Sekundárny etalón 
Rozsah hodnôt:      1 - 10  
Rozšírená neistota: 0,005  

Nepriame porovnanie pomocou 

sekundárneho CRM 

Primárny etalón pH  
Rozsah hodnôt:      1 - 10  
Rozšírená neistota: 0,003  

Pracovný etalón 
Rozsah hodnôt:    1 - 10  
Rozšírená neistota: 0,01  

I 

II 

III 
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Národný etalón prietoku a pretečeného objemu plynov je na najvyššom mieste 
v hierarchii meradiel prietoku a pretečeného objemu plynov v slovenskej republike. Od neho 
je odvodená nadväznosť meraní pre 1,3 milióna meradiel pretečeného objemu zemného 
plynu, ktoré sú inštalované v domácnostiach a niekoľko tisíc meradiel, ktoré sú inštalované 
u veľkoodberateľov zemného plynu. Okrem toho je zabezpečovaná nadväznosť aj pre merad-
lá prietoku a pretečeného objemu iných ako vykurovacích plynov v zdravotníctve a ďalších 
odvetviach hospodárstva. 

Národný etalón pozostáva z dvoch nezávislých zariadení. Prvé zariadenie pracuje na gra-
vimetrickom princípe, kde kvapalina (minerálny olej z nízkou viskozitou a malou hodnotou 
odparovania) vteká do uzatvorenej komory v ktorej je umiestnená etalónová váha 
s nádobou. Hmotnosť oleja, ktorý natečie do komory je prepočítaný na objem. Objem oleja 
vytesní z uzavretej komory rovnaký objem vzduchu, ktorý pretečie cez pripojené kalibrované 
meradlo. Rozsah prietoku tejto časti národného etalónu je (0,01 až 3) m3/h. 

Druhé zariadenie je zvonový etalón. Princíp tohto zariadenia je štandardne používaný sko-
ro vo všetkých národných metrologických laboratóriách. Pracuje na objemovom princípe. Je 
to v podstate valcová nádoba z hornej strany s pevným dnom a z druhej strany ponáraná do 
uzatvárajúcej kvapaliny, ktorou je rovnaká kvapalina ako v predchádzajúcom etalonážnom 
zariadení. Pri poklese zvona o stanovenú hodnotu je z priestoru pod zvonom cez pripojené 
kalibrované meradlo vytesnený objem, ktorý je stanovený vnútornou plochou zvona 
a hodnotou zmeny výšky zvona, ktorá je snímaná optickým pravítkom s delením 0,004 mm. 
Základný rozsah prietoku tejto časti národného etalónu je (1 až 65) m3/h. Rozšírený rozsah 
prietoku je (0,5 až 100) m3/h. 

V roku 2012 boli ukončené merania v rámci medzinárodných kľúčových porovnávacích 
meraní projektu BIPM č. CCM.FF-K6.2011 a tiež v rámci projektu č. 1180 RMO EURAMET. Or-
ganizáciou obidvoch projektov porovnávacích meraní a vykonávaním úloh pilotného labora-
tória bolo poverené laboratórium prietoku plynov SMU. V projekte BIPM sa zúčastnilo 11 ná-
rodných metrologických laboratórií zo štyroch regionálnych metrologických organizácií 
(RMO). V rámci európskej RMO EURAMET sa zúčastnili SMU Slovensko, PTB Nemecko a LNE 
LADG Francúzsko. V rámci americkej RMO SIM sa zúčastnili NIST USA, CENAM Mexico. 
V rámci ázijsko-pacifickej RMO AMPM sa zúčastnili NMI Austrália, Kórea, Tajvan, Čína 
a Japonsko a v rámci euro-ázijskej RMO COOMET sa zúčastnila GP IFSMS Ivano-Frankovsk. 
V projekte EURAMET sa zúčastnilo 16 európskych národných metrologických laboratórií. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie: majetková podstata národného etalónu sa v sledovanom období nezmenila. 

Technické a metrologické parametre NE sa nezmenili, 
b) rozvoj: oproti pôvodnej zostave neboli uskutočnené žiadne zmeny. 
c) údržba: vykonané boli pravidelné práce na údržbe NE, t.j. boli skontrolované náplne, bola 

preverená funkčnosť ventilov, ovládacieho softvéru a pod. O vykonanej údržbe sú vedené 
záznamy v súlade so systémom kvality. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonané boli periodické kalibrácie meradiel, vykonala sa kalibrácia 

váhy KA15S v časti NE – „Inverzné ekvivalentné množstvo – malá komora“, kalibrácia sní-
mača diferenčného tlaku a snímačov teploty, v rámci monitoringu práce NE boli vykonané 
kalibrácie so stanovenou sadou kritických dýz, výsledky ktorých sú zapracované do regu-
lačných diagramov etalonážneho zariadenia. Certifikáty o kalibrácii a regulačné diagramy 
sú k dispozícii v Laboratóriu prietoku, 
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OBR. 1 VÝSLEDOK LABORATÓRIA PRIETOKU PLYNOV SMU V KĽÚČOVÝCH POROVNÁVACÍCH MERANÍ PROJEKTU BIPM 

 

OBR. 2 VÝSLEDKY LABORATÓRIA PRIETOKU PLYNOV SMU V PROJEKTE MEDZINÁRODNÝCH POROVNÁVACÍCH MERANÍ RMO EURAMET 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: predmetom úlohy nebolo pláno-
vané vyhotovenie nového sekundárneho etalónu, boli vykonané kalibrácie sekundárnych 
etalónov nižších rádov slúžiacich pre odovzdávanie jednotky prietoku a pretečeného ob-
jemu plynov, t.j. dýz s kritickým režimom prúdenia, certifikáty o kalibrácii sú uložené v La-
boatóriu prietoku, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: je pôvodná nezmenená, parametre 
metrologickej schopnosti sú uvedené v tabuľkách CMC, ktoré boli v roku 2012 revidované, 
údaje po previerke sú uverejnené na stránke BIPM, 

d) nadväznosť: boli ukončené merania v rámci medzinárodných porovnávacích meraní v ob-
lasti prietoku plynov v rozsahu prietoku (2 až 100) m3/h (projekt EURAMET č. 1180) a kľú-
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čových porovnávacích meraní v rámci BIPM (číslo projektu CCM.FF-K6.2011), tieto projek-
ty SMU zabezpečuje ako organizátor a tiež ako pilotné laboratórium, pripravované sú ná-
vrhy záverečných správ obidvoch projektov. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Š. Makovník, osoba zodpovedná za NE, je zapojený do práce regionálnych metrologických 
organizácií KOOMET, EURAMET a pracovnej skupiny WGFF pri BIPM, kde vykonáva úlohy, 
ktoré mu prislúchajú z titulu pilotného laboratória v medzinárodných projektoch regionál-
nych a kľúčových porovnávacích meraní. V súčasnosti je vyhodnocovaný projekt porovnáva-
cích meraní v rámci organizácie EURAMET (projekt EURAMET č. 1180) a organizácia porov-
návacích meraní v projekte BIPM CCM.FF-K6.2011. 

Korešpondenčne sa vykonávala spolupráca s organizáciami OIML, CEN, ISO pri tvorbe me-
dzinárodných noriem a odporúčaní. 

Osoby zapojené do prác na úlohe: 
I. Mikulecký, V. Zámečník, M. Stančíková, A. Mišinová 

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: v sledovanom období boli poskytované služby priamo pro-

stredníctvom národného etalónu (kalibrácia kritických dýz, turbínových plynomerov atď.) 
alebo prostredníctvom sekundárnych etalonážnych zariadení prietoku a pretečeného 
množstva plynu (kalibrácia etalónových bubnových plynomerov, ktoré sú súčasťou skú-
šobných zariadení na overovanie domových plynomerov a kalibrácia laboratórnych ply-
nomerov), pre našich zákazníkov bolo vykonaných celkovo 240 metrologických služieb, 
z toho 118 kalibrácií meradiel prietoku a pretečeného objemu plynu, v roku 2012 boli vy-
konané kalibrácie aj pre zahraničných zákazníkov (Bielorusko, Bulharsko), 

b) odberatelia: výrobcovia a dodávatelia meradiel prietoku pre uhľovodíkové a technické 
plyny, distribútori uhľovodíkových plynov, autorizované a akreditované pracoviská na 
overovanie meradiel prietoku a pretečeného množstva plynu, napr. ELSTER, s.r.o., SPP, 
a.s., Eustream, a.s , Emerson, s.r.o., regionálne úrady verejného zdravotníctva a pod., so 
zahraničných zákazníkov napr. Brestoblgaz Brest, Gomeľoblgaz Gomeľ, Bielorusko a Euro-
Instrument Sofia Bulharsko. 

OE 036 Ostatný etalón statického objemu  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie etalónu sta-
tického objemu 

Číslo úlohy:  2036/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Milan Mišovich 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti a tlaku a prietoku, C290 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Milan Mišovich 

Stručný opis etalónu 
OE 036 Ostatný etalón statického objemu kvapaliny realizuje jednotku objemu kvapaliny pri 
podmienkach tlaku blízkemu atmosférickým podmienkam a teplote 20°C, pre menovitý ob-
jem 20 000 mL s rozšírenou neistotou 0,74 mL (k = 2). 
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Laboratórium statického objemu doteraz disponovalo iba sekundárnymi etalónmi. 
Z dôvodu narastajúcich potrieb v slovenskom hospodárstve, s cieľom: 

- zjednotiť etalóny statického objemu technických kvapalín a požívatín, 
- zabezpečiť medzinárodnú porovnateľnosť etalónov statického objemu kvapalín a 
- zabezpečiť potrebnú neistotu meraní týmito etalónmi, 

bolo rozhodnuté realizovať komplex  etalónu statického objemu. 
Objem vody, technických kvapalín a požívatín mal vždy dôležité postavenie 

v hospodárstve. V súčasnosti, v období vzrastu dôležitosti zdrojov energie, to platí so zvýše-
nou naliehavosťou. Objem kvapalín hrá dôležitú rolu v širokom rozsahu odvetví – pri výrobe 
a doprave požívatín a technických kvapalín (i v medzinárodnom styku), v chemickom 
a spracovateľskom priemysle, v energetike, v zdravotníctve a v neposlednom rade 
v reštauračno-obchodných službách. 

 

OBR. 1 ZAPOJENIE GRAVIMETRICKÉHO ZARIADENIA A ODMERNEJ NÁDOBY 
 1 – SPODNÁ ZÁSOBNÁ NÁDRŽ, 2 – HORNÁ ZÁSOBNÁ NÁDRŽ, 3 – ETALÓNOVÁ ODMERNÁ NÁDOBA S OBJEMOM 20 L, 4 – 

NAVAŽOVACIA NÁDOBA, 5 – VÁHY, 6 – UZATVÁRACÍ VENTIL, 7 – ČERPADLO, 8 – FILTER 

Zloženie komplexu ostatného etalónu statického objemu: 

a) etalonážne zariadenie pre gravimetrické stanovenie objemu kvapaliny, 
b) etalónová odmerná nádoba kovová s menovitým objemom 20 L pre kalibráciu etalóno-

vých odmerných nádob nižších rádov objemovou metódou. 

Etalonážne zariadenie s gravimetrickou metódou – princípom zariadenia je stanovenie ob-
jemu kvapaliny v nádobe na základe rozdielu hmotnosti naplnenej a prázdnej nádoby, husto-
ty skúšobnej kvapaliny a z príslušných korekcií (na vztlak vzduchu pri vážení). V prípade kalib-
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rácie etalónovej odmernej nádoby kovovej 20 L (súčasti OE) sa použije metóda na vyliaty ob-
jem. 

Etalonážne zariadenie je určené na kalibráciu etalónovej odmernej nádoby (20 L). Zapoje-
nie zariadenia a odmernej nádoby je na obr. 1. Etalonážne zariadenie s gravimetrickou me-
tódou je určené tiež na odovzdávanie hodnoty jednotky objemu na referenčné etalóny ob-
jemu. 

V septembri a októbri 2012 sa uskutočnili porovnávacie merania etalónovej odmernej ná-
doby (súčasti OE) v rámci bilaterálneho porovnania medzi Slovenským metrologickým ústa-
vom v Bratislave (SMU) a Českým metrologickým institutom v Brne (ČMI). 

 

 

 

ZAPOJENIE PRI POROVNÁVACOM MERANÍ V LABORATÓRIU 

ČMI BRNO (OKTÓBER 2012)  
 ZAPOJENIE PRI POROVNÁVACOM MERANÍ V LABORATÓRIU 

SMU BRATISLAVA (SEPTEMBER 2012) 

OBR. 2 ZAPOJENIA PRI POROVNÁVACOM BILATERÁLNOM MERANÍ 

Meracie zariadenia SMU a ČMI spĺpajú kritérium zhody výsledkov merania pre namerané 
hodnoty statického objemu kvapaliny. Vyhodnotené výsledky dokumentujú, že uvedené la-
boratóriá spĺpajú podmienky pre kalibráciu a overovanie meradiel statického objemu kvapa-
liny. 
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Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená,  
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
- metrologické vlastnosti: nezmenené,  
- rekonštrukcia etalónu: -- 
- previerka etalónu: plánovaná po ukončení a vyhodnotení porovnávacích meraní s ČMI, 

ktoré sa uskutočnili v septembri - októbri  2012. 

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na rekalibráciu etalónu.  
Vykonané boli kalibrácie tlakomerov, teplomerov a váh na etalóne objemu kvapalín.   

b) rozvoj:  

- úprava  pracovných postupov PP 03/230 a PP 04/230, 

c) údržba:  

- vykonávanie údržby etalónu a nadväzovacích etalónov a ostatných nevyhnutných úkonov 
popísaných v pracovných postupov PP 03/230 a PP 04/230. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: vykonané boli periodické kalibrácie transportovateľných etalónových 

zariadení na LPG v spolupráci s ČMI a kovových sekundárnych etalónov –  nádob so stup-
nicou v rozsahu (2-100)L. Certifikáty o kalibrácii sú uložené v Centre prietoku, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu na prenos jednotky: predmetom úlohy nebolo pláno-
vané vyhotovenie nového sekundárneho etalónu, boli vykonané kalibrácie sekundárnych 
etalónov nižších rádov slúžiacich pre odovzdávanie jednotky prietoku a pretečeného ob-
jemu kvapaliny, certifikáty o kalibrácii sú uložené v Centre prietoku, 

c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: je zatiaľ pôvodná nezmenená. Para-
metre metrologickej schopnosti sú uvedené v tabuľkách CMC uverejnených na stránke 
BIPM, 

d) nadväznosť: v sledovanom období bolo ukončené vyhodnotenie meraní v SMU v medziná-
rodnom porovnaní EURAMET č. 1157 v rozsahu 1000 L s výsledkom, že  laboratóriim sta-
tického objemu kvapaliny SMU spĺpa podmienky pre kalibráciu a overovanie meradiel sta-
tického objemu kvapaliny. 

Osoby zapojené v projekte:  
 T. Bednár, I. Mikulecký, A. Mišinová, T. Reško, P. Škrovánek, Ľ. Vahalec, J. Orčík. 

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Zástupca Centra prietoku je členom pracovných skupín pre prietok v regionálnych organizá-
ciách EURAMET, KOOMET a OIML. Plní si úlohy vyplývajúce z týchto členstiev. Zasadnutie 
EURAMET sa konalo v marci, OIML sa konalo v novembri.  

Metrologické služby: 
a) prenos meradla a veličiny: v sledovanom období boli poskytované služby priamo pro-

stredníctvom etalónu statického objemu (kalibrácia meradiel statického objemu, meradiel 
prietoku, a pod.) alebo pomocou sekundárnych etalónov nižších rádov, 



 Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012 

 

108 

b) odberatelia: medzi hlavných odberateľov patria výrobcovia a distribútori kvapalín, kvapa-
lín iných ako voda, výrobcovia a dodávatelia meradiel statického objemu a prietoku kva-
palín, kalibračné laboratóriá, napr. Slovnaft, Transpetrol, Emerson, Bena, Acis a pod. 

 

OBR. 3 NOVÁ ETALÓNOVÁ NÁDOBA – ETALÓN STATICKÉHO OBJEMU S NOMINÁLNYM OBJEMOM VN = 20 DM
3
. ROZŠÍRENÁ NEISTOTA 

OBJEMU NÁDOBY, U ≤  0,002 DM
3
 (PRE K = 2), (U ≤  0,01 % (PRE K = 2)) 

NE 020B/99 Národný etalón teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C  

Názov úlohy:  Udržiavanie, rozvoj a porovnávanie národného 
etalónu teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C  

Číslo úlohy:  2120/A1 

Vedúci úlohy:  RNDr. Peter Nemeček, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Osoba zodpovedná za etalón:  RNDr. Peter Nemeček, CSc. 

Stručný opis etalónu 
Realizuje sa jednotka teploty Kelvin (K) v súlade s ITS-90. Teplota je najdôležitejšia stavová 
veličina umožpujúca kvantifikovať energetické stavy ľubovoľnej fyzikálnej reality. Stupnica 
teploty sa v tomto rozsahu realizuje na fyzikálnej báze danej Planckovým zákonom žiarenia 
čierneho telesa a technicky sa odvodzuje od stupnice spektrálnej energie. 

Technická realizácia etalónu a špecifikácia prístrojového zariadenia:  
a) uchovávanie:  

- majetková podstata: nezmenená 
- metrologická charakteristika: nezmenená,  
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- metrologické vlastnosti: etalón vo forme modelu čierneho telesa s teplotou tuhnutia 
zlata bol nevratne poškodený – prasknutý grafitový kelímok. Nutná je náhrada primár-
neho etalónu. 

- kalibrácia etalónu: vzhľadom na poruchu etalónu, vykonáva sa verifikáciou teplotnej 
stupnice na modeli čierneho telesa B2,  

 Hlavná časť kapacít venovaná uchovávaniu je kapacita potrebná na realizáciu teplotnej 
stupnice v rozsahu +30 °C až 1600 °C, čo je v súlade s požiadavkami na kalibráciu užívateľ-
ských meradiel teploty. 

b) rozvoj: 

 Napriek tomu, že rozvoj nebol plánovaný, práce v rámci projektu EMRP IND01 HITEMS 
High temperature metrology for industrial applications (>1000°C) si vyžiadali, že výz-
namná časť pracovnej a technickej kapacity plánovanej pre hodnotenú úlohu sa využila 
na riešenie nasledovných problémov: 

- pomocou prístrojového vybavenia laboratória optickej rádiometrie boli postavené 
dva nové pyrometre (FEP2 a FEP2C) pracujúce v spektrálnej oblasti 950 nm a 900 
nm. Pyrometre boli nadviazané na stupnicu vlnových dĺžok a stupnicu žiarivého toku 
(NE 005) vo forme relatívnej spektrálnej citlivosti a boli zmerané ich korekčné koefi-
cienty na teplotu detekčnej hlavice a na bočné toky žiarenia (size of source effect) 
Na teplotnú stupnicu boli nadviazané s využitím modelu čierneho telesa B2 a etaló-
nového pyrometera FEP1 . 

- pomocou uvedených pyrometrov bola vykonaná séria experimentov s cieľom po-
rovnanie teplotných stupníc realizovaných na báze definičných pevných bodov Zn, 
Al, Ag (NE 020A) s interpoláciou podľa ITS-90 a na báze definičného pevného bodu 
Au s interpoláciou podľa Planckovho zákona. Na experimenty sa využil termočlánok 
typu S a model čierneho telesa B4 (Cyclop) s teplotami v rozsahu 850 °C až 1200 °C.  

- na zaistenie merania emisivity materiálov pri teplotách > 1000 °C bola ďalej rozpra-
covaná metóda merania s využitím tzv. virtuálneho zdroja. Bol vypracovaný prog-
ram pre modelovanie tohto experimentu a boli objednané základné technické časti 
(ohrevný element a zrkadlá) nevyhnutné pre jeho realizáciu. Boli zahájené experi-
mentálne práce s cieľom verifikovať metodiku. 

c) údržba: 

 - Bol vytvorený nový program na modelovanie meraní s etalónovým pyrometrom, 
v ktorom je výpočet efektívnych vlnových dĺžok a aktinity nahradený numerickým in-
tegrovaním a extrapolovaním stupnice kubickým splajnom. Koncom roka 2011 bola vy-
konaná rozsiahla oprava kalibračnej pece Land model 1600B (dodávateľ TH&L Systems 
s.r.o., náklad 14 839,- €), ktorej úhrada bola realizovaná v roku 2012.  

d) porovnanie etalónu: v roku 2012 sa nevykonávalo. 

Metrologická charakteristika etalónu a prenos hodnoty veličiny:  
a) kalibrácia etalónu: etalón teploty je odvodený z Planckovho zákona pri technickej realizá-

cii vo forme modelu čierneho telesa s teplotou tuhnutia zlata a extrapoláciou teplotnej 
stupnice za pomoci spektrometického rádiometra ( pyrometra) na vlnovej dĺžke 650 nm. 
Pre teploty menšie ako 800°C je teplotná stupnica realizovaná na báze modelov čiernych 
telies, ktorých teplota je meraná kontaktnými teplomermi a ich emisivita je určená výpo-
čtom a verifikovaná rádiometrickým meraním v okolí bodov nespojitosti valcových dutín, 

b) vyhotovenie sekundárneho etalónu: modely čierneho telesa B1, B2, B3, 
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c) metrologická schopnosť odovzdať hodnotu veličiny: hodnoty sú nezmenené, meracia 
schopnosť je uvedená a zverejnená v tabuľkách CMC na stránke BIPM , 

d) nadväznosť: etalón je realizovaný ako primárny etalón s potrebou nadväznosti na etalón 
žiarivého toku a intenzity ožarovania NE 05 a etalón teploty 020/A. 

Výskum a vývoj metrologické projekty:  
Projekty nie sú. 

Osoby zapojené v projekte:  
Nie sú.  

Práca v medzinárodných pracovných skupinách a zastúpenie SR:  
Poradný výbor pre termometriu (CCT) pri BIPM Paríž. 

Metrologické služby:  
a) prenos meradla a veličiny: kalibrácia bezkontaktných meradiel teploty ( pyrometre 

a termovízne systémy), 
b) odberatelia: kalibračné laboratóriá a používatelia meradiel pre bezkontaktné meranie 

teploty. 

IV.2 Medzinárodné výskumné projekty 

Aj v roku 2012 sa SMU zapájal do medzinárodného metrologického výskumu v rámci granto-
vej schémy European Metrology Research Program (EMRP). Ide o špeciálny európsky metro-
logický výskumný program, administratívne spravovaný organizáciou Euramet, e.V., ktorý sa 
orientuje na aktivity v rôznych oblastiach života, pričom metrológia sa využíva ako nástroj na 
dosiahnutie požadovaných cieľov. Financovanie projektu prebieha približne na polovicu zo 
zdrojov EU a z národných zdrojov. 

Charakteristika energetickej hodnoty plynov 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Energia 

Číslo úlohy:  3805/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Viliam Pätoprstý, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260  

Ciele úlohy 
1) Vývoj metrologickej infraštruktúry, ktorá umožní obchodovanie a transport netradič-

ných energetických plynov cez európsky systém plynovodov. Cieľom je vývoj metód me-
rania, ich validácie, sady CRM aplikovateľné na široký rozsah zložení zmesí plynov, zdo-
konalenie metód vzorkovania a kalkulácie energetických hodnôt so správnym zahrnutím 
vplyvov prítomnej vody a iných plynných molekúl porovnávaním s výsledkami získanými 
priamymi meraniami na primárnom kalorimetri vyvinutom v rámci riešenia projektu; vý-
voj a validácia rozsahov pracovných kalorimetrov; vývoj nového primárneho etalónu 
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vlhkosti plynov na základe merania teploty rosného bodu schopného merať pri vysokých 
tlakoch zodpovedajúcich podmienkam v plynovodných sieťach. 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Pokračovalo sa vo vývoji teoretického vzťahu na výpočet faktora zosilnenia, ktorý by sa 
uplatnil pri výpočte termodynamických veličín energetických plynov rôzneho zloženia. 

Zúčastnili sme sa medzilaboratórnej analýzy banského plynu s veľmi dobrými výsledkami. 
Z partnerského laboratória BRML IML boli v novembri 2012 zaslané do SMU na analýzu 2 

vzorky reálneho zemného plynu. Vzorky sa budú analyzovať v ďalšom období riešenia projek-
tu.  

Účasť na stretnutí riešiteľov projektu a na stretnutí riešiteľov WP1. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
V rámci pracovného balíka WP1 boli vytvorené CRM banského plynu v SMU. Na ich validáciu 
boli vytvorené a otestované nové GC metódy. Bolo uskutočnené porovnanie medzi BAM, 
VSL, NPL, ČMI a SMU. Namerané výsledky boli zaslané do pilotného laboratória v BAMe. V 
máji boli zverejnené výsledky porovnania na pravidelnom stretnutí riešiteľov WP1 v Berlíne.  

V rámci pracovného balíka WP3 bol vytvorený dokument na formuláciu konverzných 
vzťahov pre veličiny vlhkosti a zaslaný lídrovi pracovného balíka do MIKES. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Nové CRM banského plynu v plánovaných koncentračných rozsahoch boli otestované. Boli 
dosiahnuté výborné výsledky so štandardnými neistotami v rozsahu (7.10-8 – 8.10-4) mol/mol. 

Výsledok/prínos projektu  
Nové metódy a CRM, umožpujúce meranie zloženia a spalného tepla energetickej plynnej 
zmesi v rozvodnej sieti pre zemný plyn po jej dopĺpaní inými zmesami plynov; metóda ko-
rektného merania vlhkosti takéhoto energetického plynu (tiež i zemného plynu čistého) pri 
reálnych tlakoch a teplotách. 

LED svetelné zdroje (projekt EMRP ENG05) 

Grantová schéma:  EMRP  

Číslo úlohy:  3806/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Dušan Sabol 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280  

Ciele úlohy 
1) Vypracovanie nových metodík na kvalitatívne hodnotenie vykreslenia (reprodukcie) fa-

rieb pre spektrálne zloženie svetla z rôznych svetelných zdrojov, obzvlášť však LED sve-
telných zdrojov, s využitím testov 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Vykonali sa porovnávacie merania svetelného toku LED. Potrebné dáta boli získané v LNE 
(Francúzsku), kde sa uskutočnil rozsiahly experiment v špeciálne zostavenom testovacom 
prostredí.  
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Prebieha spracovanie získaných dát a následne sa pristúpi k identifikácii a testovaniu pou-
žitia nových parametrov a metrík. 

Výsledok/prínos projektu  
Zistenie presnosti určenia svetelného toku a účinnosti LED lámp pracovným postupom 
a zariadením, ktoré používa SMU, v medzinárodnom porovnávacom meraní. Získavanie a 
prehlbovanie poznatkov a skúseností v kolorimetrii a v práci so zariadeniami využívajúcimi 
technológiu LED, čím sa umožní poskytovanie vysoko špecifických metrologických služieb. 

Metrológia pre novú generáciu jadrových elektrární 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Energia 

Číslo úlohy:  3807/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Jozef Dobrovodský, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Ciele úlohy 
1) SMU začne budovanie primárneho etalónu aktivity rádionuklidov na báze komerčne do-

stupného TDCR meracieho systému v spolupráci s primárnymi laboratóriami, ktoré majú 
s uvedenou meracou metódou dlhoročné skúsenosti.  

Výstupy úlohy v roku 2012 
V rámci grantového študijného pobytu RNDr. Krivošíka v LNHB- LNE boli získavané vedomosti 
a skúsenosti nutné na vybudovanie nového primárneho etalónu rádioaktivity. 

Práce na etalónovom zariadení SMU pokračovali po návrate výskumného pracovníka 
z grantového pobytu v druhom polroku 2012. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Aplikácia získaných vedomosti a skúseností z grantového pobytu v  LNHB- LNE na novom za-
riadení TDCR LS viedla k rozšíreniu rozsahu a kvality etalonáže rádioaktivity. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Zavedením nových postupov na systéme TDCR SC bola znížená neistota merania pre rele-
vantné rádionulidy (aplikácia pre oblasť  jadrových elektrární ako aj nukleárnu medicínu). 

Výsledok/prínos projektu  
SMU vyvíja primárny etalón aktivity rádionuklidov na báze prvého komerčne dostupného LSC 
TDCR zariadenie HIDEX, ktoré bolo uvedené do prevádzky začiatkom roka. Boli na pom vyko-
nané kontrolné merania so súpravou etalónov 3H a 14C. Boli vyvíjané postupy na meranie 
vzoriek pre potreby jadrových elektrární.   

Ako jedna z hlavných aktivít SMU bol prenos a šírenie  vedomostí z oblasti TDCR LSC spek-
trometrie. V rámci projektu RGM (Researcher Grand Mobility) – grantu mobility RNDr. Matej 
Krivošík, výskumný pracovník SMU, bol vyslaný na 6 mesačný študijný – pracovný pobyt ako 
súčasť projektu ENG08 MetroFission do LNE-LNGB (národného metrologického ústavu Fran-
cúzska).  

Študijný pobyt prebehol na celosvetovo špičkovom pracovisku LSC TDCR t.j. kvapalinovej 
scintilačnej spektrometrie s využitím metódy pomerov trojitej ku dvojitej koincidencii. SMU 
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zavádza túto metódu vo svojich laboratóriách, ktorá je nevyhnutná na pokrytie aktuálnych aj 
budúcich požiadaviek na metrologické služby zo strany jadrových elektrární. Slovensko viac 
ako 60 % elektrickej energie získava z jadrových zdrojov. 

SMU začal spolu s rumunským partnerom  prípravu organizácie workshopu, ktorý sa usku-
toční v roku 2013 a jeho cieľom bude odovzdávania výsledkov projektu ENG08 MetroFission 
do praxe. 

Projekt prispeje podstatnou mierou k získaniu vedomostí a skúseností nutných pri budo-
vaní nové primárneho etalónu v oblasti rádioaktivity na báze TDCR. 

Metrológia pre sofistikované elektrické siete (Smart Grid) 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Energia  

Číslo úlohy:  3808/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Peter Vrabček, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny. 
C280 

Ciele úlohy 
1) Vyvinúť metodiku merania kvality energie v transformovniach na strednej úrovni napä-

tia. Globálne ciele projektu: Vývoj metrologickej infraštruktúry, ktorá umožní úspešnú 
implementáciu inteligentnej energetickej siete v Európe, monitorovanie a riadenie siete 
za účelom dosiahnutia stability, bezpečnosti a spoľahlivosti výroby, distribúcie a spotre-
by elektrickej energie. 

2) Zabezpečenie spravodlivých obchodných vzťahov medzi komerčnými subjektmi využíva-
júcimi energetickú sieť, vytvorenie sústavy inteligentných elektrických sietí, ktoré umož-
pujú väčšie využitie decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie a stimulujú súťaž 
medzi dodávateľmi elektrickej energie. 

Výstupy úlohy v roku 2012 
V rámci pracovného balíka WP 3: Nástroje na terénne a diaľkové merania kvality energie 
SMU rieši problematiku merania kvality elektrickej energie v transformovniach z úrovne 
stredne vysokých na nízke napätia. 

Výsledkom projektu bude merací systém a unifikovaná metodika merania kvality elektric-
kej energie v rámci EÚ. Bol kompletne okalibrovaný merací systém a prebehli prvé merania 
v sieti distribučnej spoločnosti ZSE distribúcia pred zapojením fotovoltaickej elektrárne. Boli 
uzavreté zmluvy o spolupráci na projekte s obidvoma operátormi. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Vykonalo sa 6 meraní v sieti nízkeho a stredného napätia  v ZSE Distribúcia a 6 meraní na 
úrovni vysokého napätia v SEPS. Merania prebehli v západnej a v strednej časti Slovenska. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Merania sa vykonali v súlade s normou EN 50160, postup merania podľa IEC61000-4-30. Pa-
rametre merania odpovedali požiadavkám projektu. Vykonal12 meracích kampaní. 
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Výsledok/prínos úlohy 
Vytvoria sa predpoklady pre vybudovanie nového národného etalónu kvality el. energie. 
V projekte SMU spolupracuje s operátormi prenosovej sústavy a distribučnej siete. Výsledky 
projektu využijú na zdokonalenie ich meracích systémov a harmonizáciu metodiky v rámci 
EU. 

Metrológia chemických polutantov v ovzduší 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Životné prostredie 

Číslo úlohy:  3809/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Viliam Pätoprstý, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

 
Cieľom úlohy je zlepšenie metrologickej nadväznosti a komparability výsledkov meraní pri 
monitorovaní čistoty ovzdušia. Nové metódy a CRM umožpujúce zabezpečenie nadväznosti a 
zlepšenie správnosti meraní vyššie uvedených polutantov v ovzduší a tým vytvorenie pred-
pokladov objektívnejšej kontroly a hodnotenia čistoty životného prostredia v súlade s celoe-
urópskymi predpismi. 

V roku 2012 sa pripravil prvý návrh znenia budúcej revidovanej normy pre statickú gravi-
metrickú metódu prípravy CRM NO v dusíku. Študovali sa možnosti analýzy stopových obsa-
hov oxidov dusíka a síry v nulovom plyne. Riešitelia sa zúčastnili na stretnutí riešiteľov pro-
jektu a na stretnutí riešiteľov WP2 a WP3. 

Konkrétne činnosti, ktoré sa vykonávali v roku 2012: 

a) testovala sa metóda s hodnotami zlomku látkového množstva (40 a 20) nmol/mol 
a dosiahli sa hodnoty štandardných neistôt na požadovanej úrovni, 

b) testovala sa metóda na analýzu zložiek NO a SO2 v nulovom plyne na úrovni nmol/mol. 
Hodnotenie analýzy obsahov jednotlivých zložiek (NO2 a SO2) v nulovom plyne na úrovni 
nmol/mol s neistotami pod 3%, 

c) podarilo sa získať producenta NO s požadovanou čistotou 99,9%. V súčasnosti je podaná 
požiadavka na zakúpenie takéhoto plynu, 

d) vytvorila sa časť návrhu normy týkajúca sa analýzy NO2 a SO2 v ovzduší na úrovni limit-
ných koncentrácií. 

Metrológia pre salinitu a kyslosť oceánu 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Životné prostredie 

Číslo úlohy:  3810/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Michal Máriássy, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260  

Ciele úlohy 
1) Zlepšenie metrologickej infraštruktúry pre spoľahlivé monitorovanie a modelovanie 

procesov v oceánoch spojených s klimatickými zmenami 
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Výstupy úlohy v roku 2012 
Prebiehali prípravné práce na stanovenie kyslíka. 

Boli pripravené a zanalyzované roztoky CaCl2 a MgCl2, určený obsah hlavnej zložky 
v sírane sodnom a všetky boli rozoslané partnerom vo WP3.  

Vykonali sa prípravné práce na vývoji metód stanovenia koncentrácie dusičnanov 
a dusitanov v morskej vode. 

Účasť na stretnutí riešiteľov projektu a na stretnutí riešiteľov WP4. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Prebiehali prípravné práce na stanovenie kyslíka coulometricky, koordinovala sa činnosť 
WP4. 

Boli pripravené a zanalyzované roztoky CaCl2 a MgCl2, určený obsah hlavnej zložky 
v sírane sodnom a všetky boli rozoslané partnerom vo WP3. Vykonali sa prípravné práce na 
vývoji metód stanovenia koncentrácie dusičnanov a dusitanov v morskej vode. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
V testovacej nádobke boli zmeraná prúdová účinnosť redukcie dimetydipyridíniového katió-
nu. 

Výsledok/prínos projektu  
Zapojenie Slovenska do medzinárodnej vedeckej spolupráce v metrológii, rozvoj meracích 
schopností SMU. 

Metrológia pre manažment rádioaktívnych odpadov (ENV09 MetroRWM) 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Priemysel 

Číslo úlohy:  Úloha 3811/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Róbert Hinca, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Ciele úlohy 
1) SMU sa bude podieľať na zlepšení a vývoji metód a zariadení pre meranie aktivity rádio-

nuklidov v rádioaktívnych odpadoch. 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Uskutočnilo sa stretnutie riešiteľského kolektívu úlohy na vypracovanie metodík merania 
v SMU Bratislava s odborníkmi z praxe .Vypracovali sa odporúčania na meranie aktivity 
v odpade, výpočet neistôt a použitie SF v rámci riešenia úloh projektu. 

Boli ukončené dve čiastkové správy riešenia projektu, pripravujú sa časopisecké publikácie 
(6) a prezentácie na konferenciách (6). 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Doteraz boli ukončené úlohy, ktoré spracovávali prehľad legislatívy, noriem, uvoľpovacích 
úrovní, akceptačných kritérií a používaných meracích systémov v členských krajinách EU. 
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Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Stretnutie sa uskutočnilo v Londýne v decembri 2012. Dohodol sa postup referenčného me-
rania aktivity vzoriek betónu z ENEA a PTB. 

Výstupy z projektu MetroRWM, správy a publikácie, ktoré boli ukončené do konca pred-
metného obdobia: 
 [1] Maringer, F.J., Mirescu, G., Šuráp, J., Kovát, P., Chauvenet, B., Peyres, V., García-

Torano, E., Cozzella, M.L., De Felice, P., Vodenik, B., Hult, M., Kockerols, P., Fessler, A., 
Rosengard, U., Merimaa, M., Szücs, L., Tymioski, Z., Arnold, D., Hinca, R., Dean, J., Jef-
fery, C., 2011. REVIEW OF CLEARANCE LEVELS AND ACCEPTANCE CRITERIA 
LEGISLATION, REQUIREMENTS AND STANDARDS. Final report of task 1.1 of the Joint 
Research Project EMRP ENV09 MetroRWM - Metrology for radioactive waste mana-
gement. 

 [2] Dirk Arnold, Franz Josef Maringer, Norbert Zöger, Bart Wellens, Jiri Suran, Petr Kovar, 
Bruno Chauvenet, Virginia Peyres, Eduardo García-Torano, Letizia Cozzella, Pierino De 
Felice, Branko Vodenik, Mikael Hult, Ulf Rosengard, Mikko Merimaa, László Szücs, Ju-
lian Dean, Zbigniew Tymioski, Robert Hinca.: CURRENT MEASUREMENT SYSTEMS 
OVERVIEW. Final report of task 1.2 of the Joint Research Project EMRP ENV09 Met-
roRWM - Metrology for radioactive waste management. 

 [3] EMRP ENV09, 2011. PUBLISHABLE JRP SUMMARY REPORT FOR JRP ENV09 
METRORWM METROLOGY FOR RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT. European Met-
rology Research Programme, EMRP-MSU, National Physical Laboratory, Teddington, 
UK.  

 [4] F J Maringer, J Šuráp, P Kovát, B Chauvenet, V Peyres, E García-Torano, M L Cozzella, P 
De Felice, B Vodenik, M Hult, U Rosengard, M Merimaa, L Szücs, C Jeffery, J C J Dean, Z 
Tymioski, D Arnold, R Hinca, G Mirescu: RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT: REVIEW 
ON CLEARANCE LEVELS AND ACCEPTANCE CRITERIA LEGISLATION, REQUIREMENTS 
AND STANDARDS, accepted for publication in „Applied Radiation and Isotopes“ 

 [5] F J Maringer, J Šuráp, P Kovát, B Chauvenet, V Peyres, E García-Torano, M L Cozzella, P 
De Felice, B Vodenik, M Hult, U Rosengard, M Merimaa, L Szücs, C Jeffery, J C J Dean, Z 
Tymioski, D Arnold, R Hinca.: METROLOGY FOR RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT: 
CLEARANCE LEVELS AND ACCEPTANCE CRITERIA LEGISLATION, REQUIREMENTS AND 
STANDARDS. , ICRM-LLRMT'12, September 17 - 21, 2012, Jeju, Korea. 

Výsledok/prínos projektu 
Téma projektu sa bezprostredne týka uvoľpovania odpadu z jadrových zariadení a iných pra-
covísk s rádioaktívnymi látkami do životného prostredia. Likvidácia troch jadrových elektrární 
na Slovensku a prevádzka ďalších jadrových zariadení produkujúcich konvenčný 
a rádioaktívny resp. toxický odpad prináša zvýšený dopyt na monitorovacie a meracie zaria-
denia pre stanovenie aktivity. Takéto meranie sú dôležité pre rozhodnutie či odpad spĺpa kri-
térium na uvoľnenie do životného prostredia, či je vhodný na recykláciu alebo opätovné po-
užitie alebo ho treba uložiť ako rádioaktívny odpad (RAO). Deklarovanie odpadu ako vhod-
ného na bezpodmienečné uvoľnenie do životného prostredia rovnako ako jeho recyklácia 
a znovupoužitie má veľký ekonomický prínos v porovnaní s ukladaním na úložisko RAO. 
Z druhej strany je meranie aktivity a dodržanie uvoľpovacích limitov dôležité z pohľadu 
ochrany zdravia obyvateľov. Preto sa tu stretajú dve protichodné snahy: ekonomická stránka 
vyraďovania a ochrana zdravia. V najbližšom období bude SMU posudzovať dve meradlá od-
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padu, kde budú bezprostredne aplikované poznatky a požiadavky riešené v projekte, pretože 
zatiaľ neexistuje relevantná norma pre takýto typ meradiel. 

Metrológia vysokých teplôt (> 1000 °C) pre priemyselné aplikácie (HITEMS - 
projekt EMRP IND01) 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Priemysel 

Číslo úlohy:  3812/B2 

Vedúci úlohy:  doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.  

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280  

Ciele úlohy 
1) Vývoj vhodných postupov v termometrii pre zdokonalenie vysokoteplotných meraní 

(nad 1000°C) v priemysle so širokým záberom súvisiacich oblastí 

Výstupy úlohy v roku 2012 
V priebehu roka boli postupne poskytované spracované krátke informácie o priebehu prípra-
vy meraní v SMU v súlade s požiadavkami vedúcich WP a vedúceho projektu prof. Machina 
(formulované pri osobnej návšteve SMU – február 2012). 
  Vyhotovila sa aparatúra (zariadenia) na testovanie emisivity vzoriek pri rôznych teplotách 
(WP1) 

Vykonala sa prestavba laboratória na dlhodobé skúšky termočlánkov a na vykonanie py-
rometrických meraní. Vykonali sa úpravy pece na testy životnosti pre termočlánky. Vyvinulo 
sa zariadenie pre zapojenie 15 kusov snímačov v jednej sérii a automatický zber dát. Vykonali 
sa merania na 14 kusoch termoelektrických snímačov teploty dodaných z ČMI.  (WP2). 

Návrh a konštrukcia pyrometra pre kalibráciu nového typu termoelektrického snímača 
teploty (WP5).  

Ku všetkým meraniam sa vyhotovili zodpovedajúce zápisy z meraní. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Vykonali sa merania na 14 kusoch termoelektrických snímačov teploty dodaných z ČMI.  

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Ku všetkým meraniam sa vyhotovili zodpovedajúce zápisy z meraní. Čiastkové správy sa vy-
pracovávali na požiadanie príslušných vedúcich WP projektu.  

Výsledok/prínos projektu  
Rozvoj metrológie vysokých teplôt na národnej úrovni s priamym prepojením na narastajúce 
požiadavky priemyselnej praxe, požadujúcej vysoko presné merania teplôt nad hranicou 
1000 stuppov Celzia. Umožní sa zlepšenie metrologických parametrov národného etalónu 
teploty. 
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Úloha Metrológia vysokého tlaku pre priemyselné aplikácie 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Priemysel 

Číslo úlohy:  3813/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Peter Farár 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku, C290  

Ciele úlohy 
1) Vývoj prostriedkov etalonáže tlaku v rozsahu do 1,6 GPa 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Dokončil sa návrh a prebieha realizácia tlakovej komory na kalibráciu prevodníkov tlaku 
v rozsahu do 1 GPa. Uskutočnil sa medzinárodný seminár, na ktorom bol prezentovaný stav 
prác na projekte. 

Realizoval sa regulátor tlaku s hornou hranicou rozsahu 1 GPa. Prebehli skúšky piestovej 
jednotky do 0,7 MPa. 

Výsledok/prínos projektu  
Rozšírenie pracovného rozsahu NE a metrologických služieb v tejto oblasti. 

Metrológia ionizujúceho žiarenia pre metalurgický priemysel 

Grantová schéma:  EMPR, výzva Priemysel 

Číslo úlohy:  3814/B2 

Vedúci úlohy:  doc. Ing. Anton Švec, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Ciele úlohy 
1) SMU sa bude podieľať na zlepšení a vývoji metód a zariadení na meranie aktivity rádio-

nuklidov v metalurgickom priemysle. 

Výstupy úlohy v roku 2012 
SMU sa zúčastnil dotazníkového prieskumu o stave metrológie v metalurgickom priemysle 
na Slovensku. Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu spracuje koordinátor pracovného ba-
líčka WP1. 

Po dohode so zodpovedným riešiteľom SMU zabezpečil výrobu 15 ks etalónov Co-60 a 5 
ks etalónov Ir-192. 

Pripravil sa preklad oficiálneho dokumentu, tzv. verejne publikovateľná súhrnná správa o 
projekte, ktorej originál vydal a zverejnil EURAMET. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Získané odpovede z dotazníkového prieskumu boli spracované a postúpené zodpovednému 
riešiteľovi pracovného balíčka. 

Bol vypracovaný návrh na skúšobný postup pre súčasné bránové monitory kontaminácie 
šrotu. SMU využil svoje doterajšie skúsenosti z tejto oblasti, kriticky sa vyslovil k navrhnuté-



Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012  
 

 

119 

mu postupu a navrhol alternatívne riešenie vrátane zlepšenia informačného obsahu na vý-
stupe z týchto monitorov. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Zodpovedný riešiteľ v priebehu roka vykonal dve pracovné cesty do Madridu, jednu v januári 
na úvodnú schôdzu riešiteľov (tzv. „kick-off meeting“ ) a jednu v novembri, kedy sa konala 
pracovná schôdza venovaná postupu riešenia úlohy. V júni sa konala mimoriadna schôdza 
vedúcich pracovných skupín, vyvolaná zmenou v osobe hlavného koordinátora projektu a s 
tým spojenými organizačnými problémami. Tejto schôdze sa zástupca SMU nezúčastnil. 

Výsledok/prínos projektu  
Sprístupnenie presnejších a nadväzných metód merania. Vývoj technických postupov, certifi-
kovaných referenčných materiálov a harmonizovaných technických noriem medzinárodne 
uznaných pre certifikáciu liatej ocele. Zníženie rizika ožiarenia a úspory na službách pre zdra-
vie obyvateľstva. Vznikne jedinečný, harmonizovaný, metrologicky podložený merací systém 
pre EU, eliminujúci súčasné rôzne prístupy v jednotlivých krajinách. 

Metrológia pre meteorológiu 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Životné prostredie 

Číslo úlohy:  3815/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Renáta Knorová 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Ciele úlohy 
1) Zabezpečenie zreálnenia nameraných údajov teploty v meteorológii s definovaním nad-

väznosti merania pre zabezpečenie reálnych odhadov klimatických zmien.  

Výstupy úlohy v roku 2012 
Počas doterajšieho riešenia projektu prebehli rokovania s SHMU, na ktorých bola snaha 
o zapojenie SHMU do projektu v úlohe spolupracujúcej inštitúcie. Boli prerokované otázky 
týkajúce sa dodania údajov o meraní teploty na území SR v maximálne možnom časovom 
úseku do minulosti. Vedúci WP 3 spracoval prehľadnú správu ako podklad pre ďalšiu činnosť 
v rámci WP4, kde je SMU vedúcim úlohy pre spracovanie údajov (vývoj  softvéru pre prepo-
čet na súčasnú teplotnú stupnicu). 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Pripravila sa správa o  zmapovaní prístrojového vybavenia na meranie teploty v meteorológii 
a o spôsobe zabezpečenia nadväznosti. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Príprava podkladov pre vyhotovenie softvéru: spôsob realizácie a prenosu teplotných stupníc 
od roku 1900 až po súčasnosť,  zabezpečenie nadväznosti meradiel teploty používaných 
v meteorológii vrátane vyhodnotenia neistoty výsledku kalibrácie. 
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Výsledok/prínos projektu  
Medzi hlavné prínosy patrí: 

- rozvoj metrológie v meteorológii na národnej a medzinárodnej úrovni, 
- napĺpanie záverov Lisabonskej stratégie, 
- napĺpanie zámerov vlády SR – zapojenie sa do európskych projektov, čerpanie prostried-

kov prostredníctvom projektov z EU, orientované na rozvoj vedy a tým udržanie mladých 
vedcov a výskumníkov pre prácu v SR, 

- prínos pre hydrometeorologické ústavy pre sledovanie klimatických zmien na jednotlivých 
územiach Európy. 

Referenčné spektrálne dáta pre monitorovanie atmosféry 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Životné prostredie 

Číslo úlohy:  3816/B2 

Vedúci úlohy:  Ing. Miroslava Vaľková 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260  

Ciele úlohy 
1) SMU sa bude podieľať na vytvorení a publikovaní novej databázy spektroskopických pa-

rametrov pre vybrané molekuly skleníkových plynov s deklarovanou nadväznosťou a s 
vysokou presnosťou v oblasti FT-IR. 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Účasť  na prvom stretnutí riešiteľov projektu v PTB. 

Štúdium existujúcej databázy spektrálnych parametrov Hitran. 
Pripomienkovanie návrhov protokolov k plánovaným porovnaniam v rámci projektu. 
Účasť na 12 mesačnom stretnutí riešiteľov a na workshope. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
V rámci riešenia úloh pracovného balíka WP1, bol v spolupráci s PTB bol vypracovaný Draft 
dokumentu pre formát databázy nameraných 
spektroskopických parametrov. 

V rámci pracovného balíka WP2 bola zrealizovaná z SMU návšteva centrálneho spektro-
metra spojená s meraniami v PTB. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Kick-off míting sa uskutočnil 22. - 23. 3. 2012 v PTB za účasti všetkých partnerov projektu. 

Workshop sa uskutočnil v  novembri 2012, kedy sa uskutočnil aj 12 mesačný míting 
k projektu v PTB za účasti riešiteľov projektu. 

Protokoly k porovnaniam boli pripomienkované a odoslané lídrovi pracovného balíka. 

Výsledok/prínos projektu  
Vytvorenie nových metód na meranie a získanie presných spektrálnych dát na princípe FT-IR 
spektroskopie, čím sa umožní zabezpečenie nadväznosti a zlepšenie správnosti meraní skle-
níkových plynov. Zapojenie SMU do zjednoteného európskeho výskumu. 
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Úloha Primárne etalóny pre náročné prvky 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Jednotky SI 

Číslo úlohy:  3817/B3 

Vedúci úlohy:  Ing. Michal Máriássy, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie chémie, C260 

Výstupy úlohy v roku 2012 
V prvom polroku 2012 prebiehala príprava projektu. Došlo k posunu plánovaného začiatku 
projektu z 1. júla na 1. septembra 2012. Prebiehali prípravné práce a štúdium literatúry. Zá-
stupca SMU sa zúčastnil na úvodnom stretnutí riešiteľov projektu. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Prebehli prípravné práce, testovacie merania EDTA. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Prebiehali prípravné práce, testovacie merania, štúdium literatúry. 

Výsledok/prínos projektu  
Zapojenie Slovenska do medzinárodnej vedeckej spolupráce v metrológii, rozvoj meracích 
schopností SMU. 

Úloha Metrológia pre rádioterapiu s komplexnými radiačnými poliami 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Zdravie 

Číslo úlohy:  3818/B3 

Vedúci úlohy:  Ing. Jozef Dobrovodský, PhD. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie ionizujúceho žiarenia, C250 

Ciele úlohy 
1) Stanovenie charakteristík dozimetrických meracích systémov pre 250 MeV protónový 

terapeutický zväzok.  

Výstupy úlohy v roku 2012 
Riešenie úlohy začalo v druhom polroku 2012. Začala príprava experimentálneho zariadenia. 
Boli dodané Braggove komory a boli vyskúšané za štandardných podmienok. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Vykonalo sa ožarovanie alanínu v úzkych protónových zväzkoch, ktoré sa teraz analyzuje. Bol 
preskúšaný postup odčítania so skenerom. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Pomocou metódy Monte Carlo boli vypočítané a experimentálne overené korekčné faktory 
ožarovania pre tri prípady. Experimentálne overenie prebehlo pomocou nízkoenergetického 
klinického protónového zväzku. Výsledky boli publikované. 
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Mikrovlnná a Terahertzová metrológia 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Nové technológie 

Číslo úlohy:  3819/B3 

Vedúci úlohy:  Ing. Marek Ralbovský 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny, 
C280 

Ciele úlohy 
1) Projekt sa zaoberá vytvorením metrologickej nadväznosti zdrojov a detektorov v mikro-

vlnnej a terahertzovej oblasti, ktorá bude predpokladom pre nadväznosť systémov ako 
sú spektrometre, telové skenery a iné zobrazovacie systémy. 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Začatie korešpondencie, podpísanie kontraktu, dohodnutie kick-off meeting, začatie rozho-
vorov o spolupráci so SAV. 

Kvalitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Predbežné simulácie antény ukázali potrebu rozdelenia rozsahu 20-5000 GHz na dve frek-
venčné pásma. Z toho vyplýva potreba konštrukcie dvoch bolometrov. Použije sa na ne sub-
strát SOI (kremík na izlátore), čo vyplynulo z interných termálnych simulácií. 

Kvantitatívne parametre dosiahnuté v roku 2012 
Boli vykonané elektrické skúšky filmov LSMO. Tieto skúšky nepreukázali degradáciu strmosti 
krivky závislosti odporu od teploty. Identifikovali sa nové materiály, ktoré môžu slúžiť ako 
absorber pre terahertzove žiarenie. 

Vývoj praktických prostriedkov na prenos jednotky hmotnosti podľa novej 
definície 

Grantová schéma:  EMRP, výzva Jednotky SI 

Číslo úlohy:  3820/B3 

Vedúci úlohy:  Ing. Robert Spurný, CSc. 

Lokalizácia / Kompetenčné centrum:  Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku, C290  

Ciele úlohy 
1) Vývoj metód merania na realizáciu a prenos jednotky hmotnosti založenej na novej de-

finícii pomocou Planckovej konštanty - realizovanej prostredníctvom Wattových váh 

Výstupy úlohy v roku 2012 
Prebieha konštrukčný návrh zariadenia na prenos artefaktov hmotnosti v stabilnom kontro-
lovanom prostredí. Začala pracovať internetová stránka projektu  www.newkilo.sk 

Výsledok/prínos projektu  
Prenos jednotky hmotnosti na základe novej definície. 

http://www.newkilo.sk/
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IV.3 Medzinárodná spolupráca pri plnení záväzných úloh 

IV.3.1 Účasť na porovnávacích meraniach v roku 2012  

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam porovnávacích meraní, na ktorých sa zúčastnili pracov-
níci SMU v roku 2012. 

Tabuľka IV.3 PREHĽAD ÚČASTI NA POROVNÁVACÍCH MERANIACH V ROKU 2012 

P. č. Názov  Oblasť Typ  V rámci čoho Evidencia  

v KCDB 

Pilot, koordi-
nátor  

1 Porovnanie laserových meračov 
dĺžky (EDM) 

 

 Dĺžka Doplnkové  Projekt 
EURAMET 
#1169 

EURAMET.L-
S20 

GUM (PL) 

 

2 Porovnanie koncových mierok in-
terferenčou metódou 

 

 Dĺžka Kľúčové Projekt 
EURAMET 
(zatiaľ nemá 
číslo) 

EURAMET.L-
K1:2011 

BEV (AT) 

3 Supplementary Comparison 
EURAMET.L-K3a.2009 Angle Com-
parison Using an Autocollimator 
(Project #1074) 

 Rovinný uhol Doplnkové Projekt 
#1074 
EURAMET.L-
K3a.2009 

EURAMET.L-
K3a.2009 

PTB (DE) 

4 Porovnávacie merania kinematic-
kej viskozity kvapalín  

 

 Viskozita Doplnkové, 
periodické  

ASTM Coope-
rative Kine-
matic Viscosi-
ty Measuring 
Program 
D.02.07.A 

 NIST (USA) 

 

5 Porovnávacie merania v oblasti 
prietoku studenej vody 

 Prietok Doplnkové Projekt 
COOMET 
406/UA/07 

COOMET.M.F
F- S2 

PTB (DE) 

6 Porovnávacie merania v oblasti 
prietoku a pretečeného objemu 
plynov 

 Prietok Doplnkové Projekt 
COOMET 
412/UA/07 

COOMET.M.F
F- S3 

GP IFSM (UA) 

7 Porovnávacie merania v oblasti 
prietoku studenej vody  

 Prietok Doplnkové Projekt 
COOMET 
452/SK-a/09 

COOMET.M.F
F- S4 

SMU (SK) 

8 Porovnanie objemu     1000 L  Prietok Doplnkové Projekt 
EURAMET 
No. 1157 

 IPQ, (Port.) 

9 Porovnávacie meranie primárnych 
(národných) etalónov prietoku 
plynu pri nízkom tlaku 

 Prietok Doplnkové Projekt 
EURAMET 
No. 1180 

 SMU (SK) 

10 Porovnávacie meranie primárnych 
(národných) etalónov prietoku 
plynu pri nízkom tlaku  

 Prietok Kľúčové Projekt BIPM 

 

CCM.FF- 
K6.2011 

SMU (SK) 

11 Porovnávacie merania v oblasti 
jednosmerného napätia  

 

 Elektrina 
a magnetizm
us 

Bilaterálne  Dvojstranná 
spolupráca  

 GUM (PL) 
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12 Porovnanie kermy vo vzduchu a 
priestorového dávkového ekviva-
lentu pre žiarenie 137Cs. 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Doplnkové Projekt 
COOMET 
445/DE/08 

COOMET.RI(I)
-S1 

PTB (DE) 

13 Porovnanie národných etalónov 
kermy vo vzduchu pre nízko ener-
getické rtg. žiarenie 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Regionálne  
kľúčové  

Projekt 
COOMET 
446/DE/08 

COOMET.RI(I)
-K2 

PTB (DE) 

14 Porovnanie národných etalónov 
kermy vo vzduchu pre 

stredne energetické rtg. žiarenie 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Regionálne  
kľúčové  

Projekt 
COOMET 
447/DE/08 

COOMET.RI(I)
-K3 

PTB (DE) 

15 Porovnanie osobného dávkového 
ekvivalentu pre  fotónové žiarenie 
(pre vybrané kvality ISO úzkych 
spektier rtg.  žiarenia) 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Medzinárod-
né 

Projekt 
EUROMET 
738 

EURAMET.RI(
I)-S5 

PTB (DE) 

16 Porovnanie kermy vo vzduchu pre 
CS-137 a Am-241 (N60) 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Medzinárod-
né 

Projekt 
EURAMET TC-
IR 1132 

 MKEH (HU) 

17 Porovnanie kalibrácie meradiel 
KAP vo veličinách kerma vo vzdu-
chu a kerma vo vzduchu krát plo-
cha (pre rtg. žiarenie rádiodiag-
nostických kvalít) 

 Ionizujúce 
žiarenie 

Medzinárod-
né 

Projekt 
EURAMET TC-
IR 1177 

 IRCL/GAEC-
EIM (GR) 

18 Aktivita 137Cs, 40K v ryžovej múke  Ionizujúce 
žiarenie 

Doplnkové CCRI(II) CCRI(II)-S9 KRISS (Južná 
Kórea) 

19 

 

Elektrolytická  konduktivita 0,5 
S/m   

 

 Látkové 
množstvo  

Kľúčové Projekt 
COOMET 

540/UA/11 

COOMET. 

QM-K36 

Ukrmetrtes-
tstandart 
(UA) 

20 Elektrolytická konduktivita 5,3 S/m  Látkové 
množstvo  

kľúčové CCQM-K105 CCQM-K105 INRIM (IT) 

21 Elektrolytická konduktivita-pomer 
v morskej vode 

 Látkové 
množstvo  

Štúdia CCQM-P142 CCQM-P142 PTB (DE) 

22 Aniónové nečistoty v soliach (Na-
Cl) 

 Látkové 
množstvo  

Štúdia CCQM-P135  PTB (DE) 

23 Látkový obsah dichromanu drasel-
ného 

 Látkové 
množstvo  

Kľúčové CCQM-K96 CCQM-K96 SMU (SK) 

24 Porovnávacie meranie spektrálnej 
transmitancie pre spektrálnu ob-
lasť (250÷635) nm 

 Látkové 
množstvo  

Doplnkové  Projekt 
COOMET 

429/CU/08 

COOMET. 

PR-S5 

INIMET (CU) 

 

25 Zlomok látkového množstva zmes 
SO2 v dusíku 

 Látkové 
množstvo  

Kľúčové Projekt 
COOMET 

484/RU/09 

COOMET. 

QM K76 

VNIIM (RF) 

26 Zlomok látkového množstva zmes 
NO v dusíku 

 

 Látkové 
množstvo  

Kľúčové Projekt 
COOMET 

483/RU/09 

COOMET. 

QM S73 

VNIIM (RF) 

27 Zlomok látkového množstva zmes 
NO v dusíku, stopové koncentrácie 

 Látkové 
množstvo  

Kľúčové Projekt 
EUROMET No 
1183 

EURAMET.Q
M K26a 

NPL (UK) 

28 Zlomok látkového množstva zmes  Látkové Kľúčové CCQM-K93 CCQM-K93 NPL (UK) 
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etanol v dusíku 

 

množstvo  

29 Zlomok látkového množstva zmes 
Zemný plyn 

 Látkové 
množstvo  

Kľúčové Projekt 
EURAMET 
1212 

EURAMET.Q
M -K16 

SMU (SK) 

30 Medzinárodné porovnanie defi-
ničných pevných bodov Ar, Hg + 
stupnica           od -189 °C do 0 °C -  

 Teplota Regionálne EURAMET  ČMI (ČR) 

31 Medzinárodné porovnanie termo-
elektrických snímačov teploty  

 Teplota Regionálne EURAMET  ČMI (ČR) 

Tabuľka IV.4 ÚČASŤ NA POROVNÁVACÍCH MERANIACH V ROKOCH 2010 AŽ 2012 

Organizátor porovnania 2010 2011 2012 

BIPM 15 11 7 

Euramet 11 14 12 

Coomet 11 11 10 

Bilaterálne 8 4 1 

ASTM Cooperative Kinematic Viscosity Measuring Program D.02.07.A  1 1 

Spolu 45 41 31 

IV.3.2 Medzinárodné akcie na pôde SMU  

V roku 2012 sa na SMU uskutočnili tieto medzinárodné akcie: 

a) v marci 2012 SMU usporiadal 14. zasadnutie Technického výboru Fóra kvality (14 zahra-
ničných účastníkov) a v nadväznosti na toto zasadnutie aj 13. zasadnutie Fóra kvality (28 
zahraničných účastníkov) v rámci regionálnej metrologickej organizácie COOMET. SMU od 
začiatku vzniku Fóra kvality COOMET v roku 2002 vedie tento štruktúrny organ. Na zasad-
nutiach sa riešili otázky priznania systémov kvality jednotlivých NMI COOMET (výsledky 
peer review, výročné správy NMI), aktualizovali sa jednotlivé dokumenty Fóra kvality, 
schvaľovali sa harmonogramy podujatí (zasadnutia, peer review, prezentácie SMK, semi-
nár). V rámci zasadnutia Fóra kvality odzneli a boli posúdené prezentácie systémov mana-
žérstva kvality piatych NMI COOMET: INIMET (Kuba), CENTIS-DMR (Kuba), CPHR (Kuba), 
Ivano-Frankovskstandartmetrologia (Ukrajina), NISM (Moldova), 

b) v septembri 2012 SMU usporiadal každoročné zasadnutie Výboru DUNAMET (6 zahranič-
ných účastníkov), členmi ktorého sú riaditelia národných metrologických ústavov Rakúska, 
ČR, Maďarska, Chorvátska a Slovenska, 

c) v dpoch 11. – 12. októbra 2012 sa uskutočnilo pravidelné každoročné zasadnutie Technic-
kého výboru Euramet pre elektrické veličiny a magnetizmus (Euramet TC-EM).  

IV.3.3 Realizované zahraničné pracovné cesty  

Zahraničné pracovné cesty slúžia na podporu realizácie jednotlivých úloh SMU. Dajú sa roz-
deliť na tri kategórie: 
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a) cesty v rámci hlavnej činnosti – financujú sa zo štátneho rozpočtu. Najčastejšie ide o účasť 
pracovníkov SMU na zasadnutiach poradných výborov CIPM, technických výborov Eura-
met a Coomet. Patria sem aj cesty súvisiace s NE, s bilaterálnou spoluprácou SMU a iné, 

b) cesty v rámci medzinárodných projektov – najčastejšie ide o cesty súvisiace s riešením 
projektov EMRP. V takom prípade je ch financovanie na polovicu z prostriedkov grantu 
a na polovicu z národných zdrojov, 

c) cesty súvisiace s poskytovaním metrologických služieb – ich financovanie je zahrnuté do 
ceny za poskytované metrologické služby a pokrýva ho zákazník. Najčastejšie ide o cesty, 
súvisiace s posudzovaním zhody meradiel. 

Tabuľka IV.5 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY V ROKOCH 2010-2012 

Typ cesty 2010 2011 2012 

Cesty v rámci hlavnej činnosti 62 55 40 

37 23 28 37 

Cesty súvisiace s poskytovaním metrologických služieb 20 22 28 

Spolu 105 105 105 

Tabuľka IV.6 ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY RÁMCI ČINNOSTI SMU V PORADNÝCH VÝBOROCH BIPM, REGIONÁLNYCH 

METROLOGICKÝCH ORGANIZÁCIÍ, BILATERÁLNEJ SPOLUPRÁCE ATĎ. 

 Názov podujatia Termín Miesto konania Mená účastníkov ZPC 

1 Vyhodnotenie medzinárodného porovnávacieho 
merania termočlánkov 

12. 1. ČR Ing. Renáta Knorová 

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, 
PhD. 

2* Zasadnutie EURAMET-Metchem + zasadnutie 
pracovných skupín + zasadnutie riešiteľov pro-
jektu EMRP ENV 05 a projektu EMRP ENV 01 Ži-
votné prostredie a Energia plynov 

29. 1. - 3. 2. Francúzsko Ing. Michal Máriássy, 
PhD. 

Ing. Viliam Pätoprstý, 
PhD. 

3 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pre 
hmotnosť a príbuzné veličiny + zasadnutie pra-
covných skupín 

29. 2. - 2. 3. Rakúsko Ing. Robert Spurný, 
PhD. 

Ing. Peter Farár 

Ing. Dušan Trochta 

4 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pre 
fotometriu a rádiometriu 

6. - 9. 3. Fínsko Ing. Štefan Nagy 

5 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pre 
kvalitu 

7. - 9. 3. Poľsko RNDr. Anna Mathiasová 

doc. Ing. Martin Halaj, 
PhD. 

6 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pre 
prietok 

13. - 15. 3. Rakúsko Ing. Viliam Mazúr 

Ing. Štefan Makovník 

7 Meranie a kalibrácia analyzátora kvality výkonu 
striedavého prúdu FLUKE 1760 

17. - 24. 3. Rumunsko Ing. Dragos-Iuliu Ale-
xandrescu 

8 28. zasadnutie JCRB 2. - 4. 4. Francúzsko doc. Ing. Martin Halaj, 
PhD. 
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9 Zasadnutie poradného výboru CCQM 
a zasadnutie pracovných skupín CCQM 

15. - 21. 4. Francúzsko Ing. Michal Máriássy, 
PhD. 

Ing. Miroslava Vaľková 

10 Finančný audit Sekretariátu EURACHEM 
s poverenia valného zhromaždenia EURACHEM 

25. 4. ČR Ing. Viliam Pätoprstý, 
PhD. 

11 Zasadnutie Výboru COOMET + zasadnutie spoje-
ného výboru pre etalóny 

25. - 30. 4. Arménsko Ing. Jekaterina Kromko-
vá 

Ing. Stanislav Ďuriš, 
PhD. 

12 Kontrola funkčnosti zariadenia na rozšírenie ná-
rodného etalónu teploty 

16. - 17. 5. ČR Bc. Peter Pavlásek 

Bc. Martin Koval 

13 26. zasadnutie Poradného výboru BIPM pre ter-
mometriu 

23. - 26. 5. Francúzsko Ing. Stanislav Ďuriš, 
PhD. 

RNDr. Peter Nemeček, 
PhD. 

14 6. zasadnutie GA EURAMET 21. - 24. 5. Dánsko doc. Ing. Martin Halaj, 
PhD. 

15 Valné zhromaždenie EURACHEM 23. - 25. 5. Nemecko Ing. Viliam Pätoprstý, 
PhD. 

16 Zasadnutie Technického výboru COOMET pre 
fotometriu a rádiometriu 

21. - 24. 5. Ukrajina Ing. Štefan Nagy 

17 Porovnávacie meranie národných etalónov jed-
nosmerného napätia na báze Josephsonovho 
javu 

28. 5. -1. 6. Poľsko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

18 Zasadnutie Technického výboru COOMET pre 
akustiku, ultrazvuk a vibrácie 

29. 5. - 2. 6. Dánsko RNDr. Ján Šebok 

19 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pre 
akustiku, ultrazvuk a vibrácie 

5. - 9. 6. Francúzsko RNDr. Ján Šebok 

20 Zasadnutie pracovnej skupiny Technického vý-
boru (TC 5) pre výskum a vývoj v rámci COOMET 

4. - 6. 7. Ukrajina doc. Ing. Martin Halaj, 
PhD. 

21 Zasadnutie Technického výboru COOMET pre 
legálnu metrológiu + seminár Kontrola spotrebi-
teľsky balených výrobkov 

17. - 21. 9. Nemecko RNDr. Anna Nemečková 

22 Zasadnutie pracovných skupín Poradného výbo-
ru BIPM pre dĺžku (CCL) + zasadnutie CCL 

17. - 21. 9. Francúzsko RNDr. Roman Fíra, PhD. 

23 Odborný seminár Praktická aplikácia smernice 
MID 

18. 9. ČR Ing. Ivan Mikulecký, 
PhD. 

24 47. zasadnutie CIML 30. 9. - 5. 10. Rumunsko RNDr. Jozef Kadlečík 

25* Zasadnutie pracovnej skupiny pre anorganickú 
chémiu + otváracie zasadnutie projektu EMRP 

8. - 12. 10. Turecko Ing. Michal Máriássy, 
PhD. 
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SIB-09  

26 Porovnávacie merania primárnych etalónov sta-
tického objemu na vodu 

16. - 19. 10. ČR RNDr. Milan Mišovich 

Ing. Peter Škrovánek 

27 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pre 
dĺžku + workshop o metrológie geometrických 
veličín 

21. - 25. 10. Poľsko RNDr. Roman Fíra 

28 45. konference Kalibračního sdružení ČR 22. - 24. 10. ČR Ing. Jití Mokroš, PhD. 

29 Zasadnutie Technického výboru COOMET pre 
prietok 

22. - 26. 10. Nemecko Ing. Štefan Makovník 

Ing. Viliam Mazúr 

30  Medzinárodná konferencia NANOCON 2012 23. - 25. 10. ČR RNDr. Jozef Kadlečík 

31 Zasadnutie Technického výboru COOMET pre 
ionizujúce žiarenie 

23. - 27. 10. RF Mgr. Jozef Martinkovič 

32 Zasadnutie Technického výboru EURAMET pr 
ionizujúce žiarenie 

24. - 27. 10. Rumunsko Ing. Jozef Dobrovodský, 
PhD. 

33 Zasadnutie Technického výboru COOMET pre 
termometriu 

28. 10. -1. 11. Kazachstan doc. Ing. Stanislav Ďuriš, 
PhD. 

34 Medzinárodný veľtrh FIHAV 2012 v rámci ofi-
ciálnej delegácie SR 

31. 10. - 8. 
11. 

Kuba doc. Ing. Martin Halaj, 
PhD. 

35 15. zasadnutie Technického výboru Fóra kvality 
COOMET + seminár pre vnútorných audítorov 
COOMET + peer review NISM 

4. - 10. 11. Moldavsko Ing. Jekaterina Kromko-
vá 

doc. Ing. Stanislav Ďuriš, 
PhD. 

36 Dvojstranné porovnávacie meranie nového eta-
lónového zariadenia – súčasť NE 013 

10. - 25. 11. Nemecko Ing. Jití Mokroš, PhD. 

37 17. zasadnutie Rady Prezidenta COOMET 13. - 16. 11. Ukrajina Ing. Jekaterina Kromko-
vá 

doc. Ing. Martin Halaj, 
PhD. 

38 Zasadnutie technickej komisie OIML TC8/SC3 
Dynamické meranie objemu a hmotnosti (kvapa-
liny iné ako voda) 

12. - 16. 11. Francúzsko Ing. Peter Škrovánek 

39 Zasadnutie predsedov pracovných skupín 
CCQM/skupina pre strategické plánovanie 

3. - 5. 12. Francúzsko Ing. Michal Máriássy, 
PhD. 

 

40 Medzinárodné porovnanie – kalibrácia rádio-
metra neutrónového žiarenia 

27. - 28. 11. ČR Ing. Valent Jenis 

 

 



Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012  
 

 

129 

Tabuľka IV.7 ZPC V RÁMCI PROJEKTOV EMRP 

Por. č. Názov podujatia Termín Miesto konania Mena účastníkov ZPC 

1 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP IND04 Met-
rológia IŽ pre metrologický priemysel 

9. - 13. 1. Španielsko doc. Ing. Anton Švec, 
CSc. 

2 Zasadnutie expertov pre prípravu  projektov 
EMRP 

17. - 19. 1. Švajčiarsko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

3* Zasadnutie EURAMET-Metchem + zasadnutie 
pracovných skupín + zasadnutie riešiteľov pro-
jektov EMRP ENV 05 Ocean a  ENV 01 Životné 
prostredie a Energia plynov 

29. 1. - 3. 2. Francúzsko Ing. Michal Mariássy, 
PhD. 

Ing. Viliam Pätoprstý, 
PhD. 

 

4 Odborná stáž v LNE na podporu riešenia projek-
tu EMRP ENG 05 LED svetelné zdroje 

1. 2. - 30. 4. Francúzsko Ing. Dušan Sabol 

5 Študijno-pracovný pobyt na základe získaného 
grantu v rámci projektu EMRP JRP ENG 08  

1. 3. - 1. 9. Francúzsko RNDr. Matej Krivošík 

6 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP SMART 
GRIDS + zasadnutie podvýboru EURAMET pre 
elektrinu a magnetizmus – výkon a energia 

5. - 8. 3. Švajčiarsko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

Ing. Dragos-Iuliu Ale-
xandrescu 

 

7 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV 09 
Metrológia nakladania s rádioaktívnym odpa-
dom 

6. - 10. 3. Veľká Británia Ing. Róbert Hinca, PhD. 

8 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV 05 
Ocean  

21. - 23. 3. Estónsko Ing. Michal Mariássy, 
PhD. 

 

9 Úvodne zasadnutie v rámci projektu EMRP ENV 
06 EUMETRISPEC 

21. - 23. 3. Nemecko Ing. Miroslava Vaľková 

10 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV 09 
Metrológia nakladania s rádioaktívnym odpa-
dom 

29. - 30. 3. ČR Ing. Róbert Hinca, PhD. 

Ing. Andrej Javorník 

doc. Ing. Anton Švec, 
CSc. 

11 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENG 05 LED 
svetelné zdroje 

2. - 3. 5. Taliansko Ing. Dušan Sabol 

12 Zasadnutie výboru EMRP 23. - 25. 5. Dánsko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

13 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP – oblasť 
chémie Charakterizácia energetických plynov 

30. - 31. 5. Nemecko Ing. Miroslava Vaľková 

14 Rokovania o stave riešenia a úlohách projektu 
EMRP HiTeMS 

6. 6. ČR doc. Ing. Stanislav Ďuriš, 
PhD. 

RNDr. Peter Nemeček, 
PhD. 
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15 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP IND03 Met-
rológia vysokého tlaku pre priemyselné aplikácie 
plus seminár 

12. - 14. 6. ČR Ing. Peter Farár 

16 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP SIB05 - Vý-
voj praktických prostriedkov pre prenos jednot-
ky hmotnosti 

19. - 22. 6. Francúzsko Ing. Peter Farár 

17 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP HiTeMS a 
NOTED 

19. - 22. 6. Španielsko Bc. Peter Pavlásek 

18 Zasadnutie pre prípravu projektu EMRP Jednotky 
SI v širšom zameraní 

25. - 28. 6. Nemecko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

19 Zasadnutie pre Výzvu na nové projekty EMRP – 
oblasť tlaku 

26. - 30. 6. Fínsko Ing. Peter Farár 

20 Otváracie zasadnutie k projektu EMRP HLT09 
METREXTRT 

27. - 29. 8. Francúzsko Ing. Jozef Dobrovodský, 
PhD. 

21 Otváracie zasadnutie k projektu EMRP Terraherz 
Security 

29. 8. - 1. 9. Nemecko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

22 Prezentácia výsledkov riešenia tímu SMU v rámci 
projektu EMRP SmartGrid na spojenom zasadnu-
tí IEC, Cigre a EURAMET 

2. - 5. 9. Švédsko Ing. Dragos-Iuliu Ale-
xandrescu 

23 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP Metrofis-
sion. Metrology for New Generation Nuclear 
Power Plants 

5. - 8. 9. Nemecko RNDr. Matej Krivošík 

24 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV05 
Ocean 

24. - 25. 9. Nemecko Ing. Michal Mariássy, 
PhD. 

Ing. Leoš Vyskočil 

25 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV09 
Metrológia nakladania s rádioaktívnym odpa-
dom 

3. - 6. 10. Španielsko Ing. Róbert Hinca, PhD. 

26* Zasadnutie pracovnej skupiny pre anorganickú 
chémiu + otváracie zasadnutie projektu EMRP 
SIB-09 

8. - 12. 10. Turecko Ing. Michal Mariássy, 
PhD. 

 

27 Pracovný pobyt v rámci grantu ESRMG (EMRP 
JRP: IND01 HITEMS) 

1. 10. - 31. 
12. 

Veľká Británia Ing. Peter Pavlásek 

28 Koordinačné zasadnutie projektových manažé-
rov NMI s pracovníkmi MSU (riadiaca a finančná 
jednotka EMRP) 

28. - 31. 10. Nemecko Ing. Andrea Suchánková 

29 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV06 Eu-
metrispec 

11. - 16. 11. Nemecko Ing. Miroslava Vaľková 

30 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP Smart Grids 
+ porada podvýboru Výkon a energia TC-EM 
EURAMET 

18. - 22. 11. Nemecko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

Ing. Dragos-Iuliu Ale-
xandrescu 
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31 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP IND04 Met-
rológia ionizujúceho žiarenia pre metalurgický 
priemysel 

19. - 21. 11. Španielsko doc. Ing. Anton Švec, 
CSc. 

32 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP SIB05 Ne-
wKilo + seminár BIPM mise en pratique v novej 
definícii kilogramu 

19. - 23. 11. Francúzsko Ing. Peter Farár 

33 Zasadnutie Výboru EMRP 26. - 27. 11. Francúzsko Ing. Jozef Dobrovodský, 
PhD. 

34 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP ENV09 
Metrológia nakladania s rádioaktívnym odpa-
dom 

3. - 5. 12. Veľká Británia prof. RNDr. Pavol Rajec, 
DrSc. 

35 Zasadnutie expertov z oblasti uvoľpovania rá-
dioaktívnych odpadov v rámci riešenia projektu 
EMRP ENV09  

6. 12. Rakúsko Ing. Róbert Hinca, PhD. 

36 Zasadnutie riešiteľov projektu EMRP SIB05, WG 
4, Task 4.1 

11. - 14. 12. Veľká Británia Ing. Peter Farár 

37 Porovnávacie merania súvisiace s projektom 
EMRP Nové technológie  Mikrovlnná 
a Terahertzová metrológia  

15. - 22. 12. Rumunsko Ing. Dragos-Iuliu Ale-
xandrescu 

 

* spojená ZPC – zasadnutie TC EURAMET + zasadnutie riešiteľov projektu EMRP – informá-
cia sa nachádza v dvoch tabuľkách  

Tabuľka IV.8 ZPC V RÁMCI POSKYTOVANIA METROLOGICKÝCH SLUŽIEB 

Por. č. Názov podujatia Termín Miesto konania Mena účastníkov ZPC 

1 Posúdenie systému kvality ruského VNIIR 
v rámci Fóra kvality COOMET  

8. - 11. 2. RF Ing. Štefan Makovník 

Ing. Jekaterina Kromko-
vá 

2 Vynulovanie a zaplombovanie prietokomerov 17. 2. ČR Ing. Tibor Reško 

3 Posúdenie systému kvality výrobného procesu – 
Modul D  

20. - 22. 2. Izrael Ing. Viliam Mazúr 

4 Posúdenie systému kvality výrobného procesu – 
Modul D  

10. - 12. 4. ČR Ing. Ján Hanák 

RNDr. Anna Nemečková 

5 Posúdenie systému kvality výrobného procesu – 
Modul D  

25. - 27. 4. ČR Ing. Viliam Mazúr 

RNDr. Anna Nemečková 

6 Kalibrácia stanice na overovanie vodomerov 
a meračov pretečeného množstva vody 
a vykonanie skúšok vodomerov WDE pre potre-
by schválenia typu 

8. - 11. 5. Taliansko Ing. Viliam Mazúr 

Ing. Peter Škrovánek 
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7 Meranie ultrazvukového plynomeru USZ 08 16“ 
G10 000 

12. - 16. 5. Holandsko Ing. Štefan Makovník 

 

8 Merania pojazdných etalónových zariadení na 
meranie pretečeného objemu LPG 

17. - 18. 5. ČR Ing. Peter Škrovánek 

RNDr. Milan Mišovich 

9 Posúdenie systému kvality výrobného procesu – 
Modul D 

23. - 25. 5. Nemecko Ing. Viliam Mazúr 

 

10 Merania pre schválenie typu meradla – oblasť 
prietoku 

30. - 31. 5. ČR Ing. Peter Škrovánek 

 

11 Overenie turbínového plynomera 4. - 7. 6. Nemecko Ing. Štefan Makovník 

12 Merania pre prvotné overenie hmotnostného 
prietokomera 

13. - 15. 6. Holandsko Ing. Peter Škrovánek 

 

13 Vykonanie overenia hmotnostného prietokome-
ra na plyn vo VT skúšobni Dorsten  

23. - 25. 7. Nemecko RNDr. Vlastimil Zámeč-
ník 

14 Posúdenie zabezpečenia kvality výrobného pro-
cesu/modul (Direktíva 2004/22/EC Annex D) - 
rozšírenie 

11. - 16. 8. Čína Ing. Viliam Mazúr 

15 Vykonanie overenia turbínového plynomera vo 
VT skúšobni Dorsten 

21. - 23. 8. Nemecko Ing. Štefan Makovník 

 

16 Vykonanie kalibrácie etalónových bubnových 
plynomerov 

3. - 8. 9. Bielorusko Ing. Štefan Makovník 

 

17 Vykonanie skúšok vodomerov H5000 pre potre-
by schválenia typu podľa modulu B (Direktíva 
2004/22/EC Annex B) 

11. - 12. 9. Veľká Británia Ing. Viliam Mazúr 

18 Posúdenie zabezpečenia kvality výrobného pro-
cesu (Direktíva 2004/22/EC Annex D) - dohľad 

14. – 19. 9. Kanada Ing. Štefan Makovník 

Ing. Viliam Mazúr 

19 Posúdenie systému kvality českého ČMI v oblasti 
ionizujúceho žiarenia 

16. - 18. 9. ČR Ing. Jozef Dobrovodský, 
PhD. 

RNDr. Jaroslav Compel 

doc. Ing. Anton Švec, 
CSc. 

Ing. Valent Jenis 

20 Vykonanie overenia turbínového plynomera vo 
VT skúšobni Dorsten 

14. - 18. 10. Nemecko Ing. Štefan Makovník 

 

21 Vynulovanie a zaplombovanie prietokomerov 
typ Promass 83F DN150 

16. 10. ČR Ing. Tibor Reško 

22 Posúdenie systému kvality poľského GUM 
v oblasti elektrických veličín  

23. - 26. 10. Poľsko Ing. Peter Vrabček, PhD. 

Ing. Marek Ralbovský 
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23 Merania pre stanovenie metrologických para-
metrov meradla FRM 02 a FRM 06 v rámci typo-
vej skúšky 

25. 10. ČR Ing. Róbert Hinca, PhD. 

doc. Ing. Anton Švec, 
CSc. 

24 Posúdenie systému kvality poľského GUM 
v oblasti viskozity 

5. - 7. 11. Poľsko Ing. Dušan Trochta 

25 Merania pre overenie hmotnostného prietoko-
mera vo výrobnom závode Emerson Process 
Management 

6. - 8. 11. Holandsko Ing. Peter Škrovánek 

26 Posúdenie zabezpečenia kvality výrobného pro-
cesu/modul D (Direktíva 2004/22/EC Annex D) - 
dohľad 

12. - 15. 11. Poľsko Ing. Viliam Mazúr 

RNDr. Anna Nemečková 

27 Merania pre stanovenie metrologických para-
metrov meradla FRM 02 a FRM 06 v rámci typo-
vej skúšky 

13. - 14. 11. ČR Ing. Róbert Hinca, PhD. 

doc. Ing. Anton Švec, 
CSc. 

28 Posúdenie systému kvality ukrajinského závodu 
Ivano-Frankovskstandartmetrologia v rámci Fóra 
kvality COOMET 

5. - 8. 12. Ukrajina Ing. Štefan Makovník 

Ing. Jekaterina Kromko-
vá 

IV.3.4 Bilaterálna spolupráca  

V roku 2012 sa na pôde SMU uskutočnil pracovnú návštevu Dr. Antonio Maidique, riaditeľ 
kubánskeho národného metrologického ústavu INIMET. Návšteva sa uskutočnila v období 
12. – 25. marca 2012 a v rámci nej sa Dr. Maidique zúčastnil zasadnutia Technického výboru 
pre kvalitu regionálnej metrologickej organizácie Coomet, zasadnutia Fóra kvality Coomet 
a predniesol dve prezentácie pre pracovníkov SMU. Okrem toho navštívil viacerých výrobcov 
meradiel v SR, čím položil základ pre neskoršie podpísanie Memoranda o porozumení medzi 
ÚNMS SR a obdobným kubánskym úradom NC. 

V rámci projektu EURAMET TC-Q 1177 sa na SMU v sledovanom období uskutočnili tieto 
externé previerky technickej spôsobilosti podľa normy ISO/IEC 17025 (tzv. peer review) ex-
pertov Euramet: 

a) 14.-15. februára 2012 - Ing. Karel Dražil ( ČMI, Česká republika), striedavý elektrický prúd, 
b) 14.-15. februára 2012 - Ing. Jana Meistrová (ČMI, Česká republika), systém manažérstva 

kvality, 
c) 11.-12. apríla 2012 - Ing. Milan Sochor (ČMI, Česká republika), prietok plynov, 
d) 19.-20. apríla 2012 - Ing. Tomáš Valenta (ČMI, Česká republika), prietok kvapalín iných ako 

voda. 

IV.3.5 Účasť zamestnancov SMU vo výboroch medzinárodných organizácií  

Na zabezpečenie medzinárodných aktivít SMU slúži aj členstvo jeho zamestnancov vo výbo-
roch medzinárodných organizácií. Ide o významnú aktivitu potvrdzujúcu vysokú odbornú 
úrovep a medzinárodnú akceptovateľnosť činnosti SMU. 

1) Oddelenie ionizujúceho žiarenia (250) 
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doc. Ing. Anton Švec, PhD.  

- ICRM (International Committee for Radionuclide Metrology) - Medzinárodný výbor pre 
metrológiu rádionuklidov - delegát zastupujúci SMU/SR, člen pracovnej skupiny pre 
gamaspektrometriu 

- BIPM CCRI – poradný výbor pre ionizujúce žiarenie - CCRI(II) - člen pracovnej skupiny 
pre jednotku becquerel na základnej úrovni BqWG(II). 

Ing. Jozef Dobrovodský, PhD.  

- EURAMET TC-IR – kontaktná osoba v Technickom výbore pre ionizujúce žiarenie 
- EURAMET EMRP - zastupujúci člen výboru 

- COOMET TC 1.9 (RI) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre ionizujúce žiarenie a 
rádioaktivitu 

2) Oddelenie chémie (260) 

Ing. Viliam Pätoprstý, CSc.  

– EURACHEM - podpredseda výboru 
- EURACHEM - člen Valného zhromaždenia, zástupca SR 
- ISO/REMCO - člen Valného Zhromaždenia, zástupca SR 
- EURAMET-METCHEM - zástupca SMU  
- COOMET TC 1.8 (QM) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre fyzikálnu chémiu 

Ing. Michal Máriássy, CSc. 

– BIPM-CCQM - vedúci pracovnej skupiny pre elektrochémiu  

RNDR. Anna Mathiasová 

– COOMET TC 1.12 (RM) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre referenčné mate-
riály 

3) Oddelenie termometrie, dĺžky, času a elektriny (280) 
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.  

- BIPM CCT – člen poradného výboru pre termometriu 
- EURAMET TC-T - kontaktná osoba v Technickom výbore pre termometriu 
- COOMET TC 1.10 (T) - kontaktná osoba v Technickom výbore pre termometriu 

a teplofyziku 
- COOMET TC 4 (IT, TR) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre informácie 

a tréningy  
- IMEKO - predseda národného výboru TC-12  
 RNDr. Peter Nemeček, PhD.  
- BIPM CCPR - člen poradného výboru pre fotometriu a rádiometriu 
 - COOMET TC 1.7 (PR) - kontaktná osoba v Technickom výbore pre fotometriu 

a rádiometriu 

RNDr. Ján Šebok 

- EURAMET TC-AUV - kontaktná osoba v Technickom výbore pre akustiku, ultrazvuk a 
vibrácie (SC Sound in Air) 

- COOMET TC 1.2 (AUV) - kontaktná osoba v Technickom výbore pre akustiku, ultrazvuk 
a vibrácie 

- DUNAMET - kontaktná osoba za akustiku  
- člen EAA EuropeanAcousticsAssociation 
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RNDr. Roman Fíra 

- EURAMET TC-L - kontaktná osoba v Technickom výbore pre dĺžku 
- COOMET TC 1.5 (L) - kontaktná osoba v Technickom výbore pre dĺžku a uhol 
- zástupca COOMET v pracovnej skupine CCL-WG-S (pre strategické plánovanie) 
- BIPM CCL - zástupca COOMET v podskupinách sWG-CMC a sWG-KC, pracovnej skupiny 

CCL-MRA (pracovné skupiny WG-S a WG-MRA vznikli rozdelením pôvodnej WGDM 
(pracovnej skupiny pre metrológiu geometrických veličín) 

Ing. Pavol Doršic 

- EURAMET TC-TF - kontaktná osoba v Technickom výbore pre čas a frekvenciu  
- COOMET TC 1.11 (TF) - kontaktná osoba v Technickom výbore pre čas a frekvenciu  

Ing. Štefan Nagy 

- EURAMET TC-PR - kontaktná osoba v Technickom výbore pre fotometriu a rádiometriu 

Ing. Peter Vrabček, CSc. 

- EURAMET – TC-EMRP – člen výboru EMRP 
- EURAMET TC-EM - kontaktná osoba v Technickom výbore pre elektrinu a magnetizmus  
- EURAMET TC-EM - kontaktná osoba podvýboru Jednosmerné veličiny a kvantová met-

rológia  
- EURAMET TC-EM - kontaktná osoba podvýboru Výkon a energia  
- COOMET TC 1.3 (EM) - kontaktná osoba Technického výboru pre elektrinu a magne-

tizmus 

Ing. Marek Ralbovský 

- EURAMET TC-EM - kontaktná osoba podvýboru Vysokofrekvenčné veličiny  

 Ing. Ján Hanák 

- EURAMET TC-EM - kontaktná osoba podvýboru Striedavé veličiny  

4) Oddelenie hmotnosti a tlaku (290) 

Ing. Robert Spurný, PhD.  

- BIPM CCM – poradný výbor pre hmotnosť a pridružené veličiny – zástupca SMU, člen 
pracovných skupín: hmotnosť, viskozita, hustota 

 - EURAMET TC-M - kontaktná osoba v Technickom výbore pre hmotnosť, člen podvýbo-
rov: hmotnosť, viskozita, sila 

- EURAMET TC-Q – kontaktná osoba v Technickom výbore pre kvalitu 
- COOMET TC 1.6 (M) – člen pracovných skupín pre hmotnosť, hustotu, viskozitu  
- COOMET TC 3.1 – predseda Technického výboru Fóra kvality COOMET, predseda Fóra 

kvality COOMET 
- COOMET TC 1.1 (GM) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre všeobecnú metro-

lógiu 

Ing. Peter Farár 

- BIPM-CCM – poradný výbor pre hmotnosť a pridružené veličiny – zástupca SMU, člen 
technických výborov: vysoký tlak, stredný tlak, vákuum  

- EURAMET TC-M - člen podvýborov: vysoký tlak, stredný tlak, vákuum 
- COOMET TC 1.6 (M) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre hmotnosť 

a pridružené veličiny  

Ing. Dušan Trochta 

- BIPM-CCM WGV – člen pracovnej skupiny pre viskozitu 
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Ing. Ivan Mikulecký, PhD.  

- WELMEC – WG 11 – člen pracovnej skupiny pre plynomery  
- IMEKO – člen Technického výboru TC-9 
- člen pracovnej skupiny pre spoluprácu v normalizácii, metrológii a posudzovaní zhody 

Medzinárodnej komisie pre ekonomickú a vedecko-technickú spoluprácu medzi Rus-
kou federáciou a Slovenskou republikou 

- OIML - vedie sekretariát TC 4 – Measurement standards and calibration and verifica-
tion devices  

Ing. Viliam Mazúr 

- BIPM CCM WGFF – člen pracovnej skupiny  
- EURAMET TC–F – člen Technického výboru pre prietok 
- COOMET TC 1.4 (F) – kontaktná osoba v Technickom výbore pre prietok  
- ISO – člen TC30/SC7  
- CEN – člen TC 92  

5) Kancelária generálneho riaditeľa (100) 

doc. Ing. Martin Halaj, PhD. 

- zástupca SR v regionálnej metrologickej organizácii Euramet, e.V. 
- zástupca SR v regionálnej metrologickej organizácii COOMET, viceprezident tejto orga-

nizácie 

Ing. Jekaterina Kromková 

- sekretariát Technického výboru Fóra kvality COOMET 
- národný sekretariát COOMET za Slovensko 

Tabuľka IV.9 ČLENSTVO PRACOVNÍKOV SMU VO VÝBOROCH A PODVÝBOROCH OIML: HLASUJÚCI ČLENOVIA (P-MEMBER) 

TCs/SCs Názov  Zodpovedná osoba 

TC 3/ SC2 Metrological supervision  I. Mikulecký, A. Nemečková 

TC4  Measurement standards and calibration and verification devices  I. Mikulecký, V. Mazúr 

TC 5  Electronic instruments and software  P. Vrabček  

TC 5/ SC1  Electronic instruments   P. Vrabček  

TC 5/ SC2  Software  P. Vrabček  

TC 7  Measuring instruments for length and associated quantities   R. Fíra 

TC 7/ SC1  Measuring instruments for length  R. Fíra 

TC 7/ SC4  Measuring instruments for road traffic  P. Doršic 

TC 8  Measurement of quantities of fluids  V. Mazúr, P. Škrovánek 

TC 8/ SC1  Static volume and mass measurement  V. Mazúr, P. Škrovánek 

TC 8/ SC3  Dynamic volume and mass measurement (liquids other than water)   V. Mazúr, P. Škrovánek 

TC 8/ SC5 Water meters  V. Mazúr, P. Škrovánek 

TC 8/ SC6  Measurement of cryogenic liquids  P. Škrovánek 

TC 8/ SC7  Gas metering  Š. Makovník, V. Mazúr 

TC 10  Instruments for measuring pressure, force and associated quantities   P. Farár 

TC 10/ SC1 Pressure balances  P. Farár 
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TCs/SCs Názov  Zodpovedná osoba 

TC 10/ SC2  Pressure gauges with elastic sensing elements  P. Farár 

TC 10/ SC3  Barometers  P. Farár 

TC 11  Instruments for measuring temperature and associated quantities   S. Ďuriš 

TC 11/ SC1 Resistance thermometers  R. Knorová 

TC 11/ SC2  Contact thermometers  S. Ďuriš 

TC 11/ SC3  Radiation thermometers  P. Nemeček 

TC 12  Instruments for measuring electrical quantities   P. Vrabček 

TC 14  Measuring instruments used for optics  P. Nemeček  

TC 16 Instruments for measuring pollutants  V. Pätoprstý 

TC 17  Instruments for physico-chemical measurements  V. Pätoprstý  

TC 17/ SC4  Conductometry  L. Vyskočil 

TC 17/ SC5  Viscosimetry  D. Trochta 

TC 17/ SC8  Instruments for quality analysis of agricultural products   V. Pätoprstý  

TC 18/ SC1  Blood pressure instruments  P. Farár 

TC 18/ SC2  Medical thermometers  R. Knorová 

TC 18/ SC5  Measuring instruments for medical laboratories  V. Pätoprstý 

Tabuľka IV.10 ČLENSTVO ZAMESTNANCOV SMU VO VÝBOROCH A PODVÝBOROCH OIML: POZOROVATELIA (O-MEMBER) 

TCs/SCs Názov  Zodpovedná osoba 

TC 3/ SC1  Pattern approval and verification   A. Nemečková 

TC 3/ SC3  Reference materials  V. Pätoprstý 

TC 3/ SC5  Conformity assessment  A. Nemečková 

TC 7/ SC5  Dimensional measuring Instruments  J. Mokroš 

TC 9  Instruments for measuring mass and density  R. Spurný  

TC 9/ SC1  Nonautomatic weighing Instruments  R. Spurný  

TC 9/ SC2  Automatic weighing Instruments  R. Spurný 

TC 9/ SC3  Weights  R. Spurný 

TC 9/ SC4  Densities  R. Spurný  

TC 10/ SC5  Hardness standardized blocks and hardness testing machines  J. Mokroš 

TC 13  Measuring instruments for acoustics and vibration  J. Šebok 

TC 15  Measuring instruments for ionizing radiations  J. Dobrovodský 

TC 15/ SC1  Measuring instruments for ionizing radiations used in medical appli-
cations  

 J. Dobrovodský 

TC 15/ SC2  Measuring instruments for ionizing radiations used in industrial pro-
cesses 

 J. Dobrovodský 

TC 16/ SC1  Air pollution  M. Valková 

TC 16/ SC2  Water pollution  D. Hudec 

TC 16/ SC3  Pesticides and other pollutant toxic substances   A. Kalivodová 
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TCs/SCs Názov  Zodpovedná osoba 

D. Chamrazová 

TC 16/ SC4  Field measurements of hazardous (toxic) pollutants   A. Kalivodová 

D. Chamrazová 

TC 17/ SC1  Humidity  A. Kalivodová 

D. Chamrazová 

TC 17/ SC2  Saccharimetry  V. Štovčík 

TC 17/ SC3  pH-metry  L. Vyskočil 

TC 17/ SC6  Gas analysis  M. Válková 

TC 17/ SC7  Breath testers  B. Cséfalvayová 

TC 18  Medical measuring instruments  Š. Dubnička 

TC 18/ SC4 Bio-electrical instruments  Š. Dubnička 

IV.4 Prenos veličín a metrologické služby 

Metrologické služby poskytol SMU v roku 2012 pre 1710 zákazníkov. Skontrolovaných bolo 
11 879 meradiel a zaevidovaných 3 853 objednávok. Zahrnuté sú aj služby v rámci výkonu 
funkcií orgánu štátnej správy. 

Tabuľka IV.11 PREHĽAD POČTU POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB V ROKU 2012 

Druh služby Počet 

Typové skúšky  54 

Overovanie určených meradiel 9072  

Kalibrácia meradiel 2567 

Uznanie prvotného overenia vykonaného v zahraničí 1 

Ostatné 185 

Spolu 11879 

IV.4.1 Overovanie určených meradiel a kalibrácia meradiel  

V zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Zriaďovacej listiny SMU vykonáva SMU overovanie 
určených meradiel a kalibráciu širokého spektra meradiel. Pri registrácii, sledovaní 
a vyhodnocovaní procesu poskytovania metrologických služieb sa používa databáza SMU, 
ktorá je súčasťou automatizovaného systému SPIN. Odborné činnosti pri overovaní 
a kalibrácii sa vykonávajú v zmysle schválených postupov systému manažérstva kvality met-
rologických útvarov SMU. 
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Tabuľka IV.12 HLAVNÉ OBLASTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB V JEDNOTLIVÝCH METROLOGICKÝCH ÚTVAROCH SMU 

Tabuľka IV.13 OBLASTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PODĽA JEDNOTLIVÝCH NE 

P. č. Národný etalón (NE), Certi-
fikovaný referenčný mate-
riál (CRM), Ostatný etalón 
(OE) 

 Odvetvie  Niektorí zákazníci /odberatelia met-
rologických služieb prenosu veličiny  

1 NE 001/97 Národný etalón 
elektrického odporu 

 Právnické osoby v oblasti energetiky, 
plynárenstva, vojenského opravá-
renstva  

 EMO, Sensus, OTC Hlohovec, Letec-
ké opravovne Trenčín, Nafta Brati-
slava, Nafta Gbely, VÚJE, SLM 

2 NE 002/97 Národný etalón 
dĺžky 

 Plynárenský priemysel, zdravotníc-
tvo, kalibračné laboratóriá 

 U.S. Steel, Reflow, Transpetrol, SPP, 
SLM, KazInMetr (Kazachstan) 

3 NE 003/97 Národný etalón 
hmotnosti 

 Chemický, potravinársky a farmace-
utický priemysel, preprava palív, vý-
robcovia a opravári váh 

 SLM, výrobcovia a opravcovia váh, 
autorizované organizácie na úradné 
meranie, VW 

4 NE 004/97 Národný etalón 
času a frekvencie 

 MV SR, policajný zbor , autorizované 
osoby, kalibračné laboratóriá 

 MV SR, krajské riaditeľstvá policaj-
ného zboru 

5 NE 005/97 Národný etalón 
žiarivého toku a intenzity 
ožarovania 

 Telekomunikácie, kalibračné labora-
tóriá 

 Slovak Telecom, SES Inspekt Tlmače, 
WIZACO NDT, KazInMetr (Kazach-
stan) 

6 NE 006/97 Národný etalón 
tlaku 

 Autorizované a akreditované labora-
tória, energetika, dodávatelia plynu 
a tepla, petrochémia, automobilový 
priemysel, zdravotníctvo 

 SPP, Slovnaft, SLM, SHMÚ, EMO 

Metrologický útvar   Hlavné oblasti poskytovaných služieb 

Oddelenie ionizujúceho 
žiarenia (250) 

 Dozimetrické veličiny ionizujúceho žiarenia (kerma vo vzduchu, absorbovaná dávka 
vo vode, priestorový dávkový ekvivalent, osobný dávkový ekvivalent a ich príkony) 
pre kvality žiarenia gama, rtg., neutróny; aktivita rádionuklidov (aj plošná 
a objemová). 

Oddelenie chémie (260)  Meradlá elektrolytickej konduktivity, vlhkosti vzduchu, spektrálnej transmitancie a 
absorbancie, zloženia výfukových plynov, analyzátory alkoholu v dychu, refrakto-
metre, pH metre, procesné plynové chromatografy na meranie zloženia zemného 
plynu. 

Oddelenie termometrie, 
dĺžky, času a elektriny 
(280) 

 Meradlá pre veličiny: dĺžka, uhol, drsnosť, čas, frekvencia, otáčky, rýchlosť, ako sú 
koncové a čiarkové mierky, meracie clony, uhlové mierky, automatické hladinome-
ry, etalóny drsnosti povrchu, cestné rýchlomery, mikrofóny, akustické dozimetre, 
hlukomery a pod. 

Jednosmerné napätie a prúd, striedavé nízkofrekvenčné napätie a prúd, výkon a 
práca el. prúdu, multifunkčné el. prístroje, elektrický odpor, elektrická kapacita, vy-
sokofrekvenčné napätie a, vysokofrekvenčný výkon. 

Fotometria, termometria, pyrometria, rádiometria. 

Oddelenie hmotnosti, tla-
ku a prietoku (290) 

 Váhy s neautomatickou činnosťou, závažia, váhy s automatickou činnosťou. Od-
merné sklo, sklenené areometre, vibračné hustomery, hladinomery. Piestové, de-
formačné, ortuťové a elektronické tlakomery, prevodníky tlaku. Elektronické, de-
formačné a ionizačné vákuomery. Kapilárne, rotačné a Höpplerove viskozimetre. 

Prietočné meradlá na kvapaliny iné ako voda, vodomery, nádrže, hladinomery, ply-
nomery, prepočítavače množstva plynu a kvapalín, meradlá pretečeného množstva 
v otvorených hladinách, odmerné nádoby, meradlá na vzduch a iné plyny. 
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7 NE 007/97 Národný etalón 
absolútneho tlaku 
v rozsahu 10 mPA až 1kPA 

 Energetika, HiTech priemysel  SE, US Steel, PSA, Vacuumschmelze, 
TAYLOR-WHARTON, KazinMetr (Ka-
zachstan) 

8 NE 008/97 Národný etalón 
hustoty kvapalín a tuhých 
telies 

 Distribútori, prepravcovia a sklady 
palív a minerálnych olejov, výrobco-
via drahých kvapalín 

 SLM, dovozcovia meracej techniky, 
ČMI Brno 

9 NE 009/97 Národný etalón 
viskozity kvapalín 

 Petrochémia, automobilový, farma-
ceutický, potravinársky a chemický 
priemysel, armáda, colná správa 

 Zentiva, Armáda SR, Colné riaditeľ-
stvo SR 

10 NE 010/97 Národný etalón 
indexu lomu priezračných 
tuhých látok vo viditeľnej 
oblasti spektra 

 Potravinársky priemysel, zdravotníc-
tvo 

 Novofruct Nové Zámky, Detská fa-
kultná nemocnica, ČMI, SLM 

11 NE 011/98 Národný etalón 
jednosmerného napätia 

 Elektrotechnický, petrochemický 
priemysel 

 EMO, Slovnaft, Eustream, SHMÚ, 
Applied Precision, SANYO, Kazinmetr 

12 NE 012/98 Národný etalón 
svietivosti 

 Elektrárne, zdravotníctvo, životné 
prostredie 

 SE Mochovce, Bel Novamann, RUVZ 

13 NE 013/98 Národný etalón 
rovinného uhla 

 Železiarsky, strojárenský priemysel, 
geodézia a kartografia 

 US Steel Košice, Skanska, TOS Hulín, 
PPS Group, SLM, geodetické labora-
tória 

14 NE 014/98 Národný etalón 
elektrickej kapacity 

 Telekomunikácie, služby v oblasti 
výroby elektroniky, armáda, ionizu-
júce žiarenie, výroba hliníka 

 Vacuumschmelze, Gamakabel (Bul-
harsko), SRMiŽiar n/Hronom, SLM, 
LOT Trenčín, VUJE 

15 NE 015/98 Národný etalón 
rtg. žiarenia 

 Výrobcovia dozimetrov, vlastníci a 
prevádzkovatelia jadrovoenergetic-
kých zariadení, priemyselných, pre-
nosných, rádiodiagnostických i rá-
dioterapeutických rtg. zdrojov, 
vlastníci a prevádzkovatelia dozimet-
rov alebo dozimetrických systémov, 
priemyselných využití rtg. zdrojov, 
ako aj zo zdravotníckeho využívania 
rtg. zdrojov žiarenia 

 RUVZ Nitra, URO Trenčín, VF Žilina, 
Canberra Packard Žilina, SE, Atómo-
vé elektrárne Mochovce 

16 NE 016/98 Národný etalón 
neutrónov 

 Organizácie dozimetrickej kontroly, 
vyraďovania jadrovoenergetických 
zariadení, atómové elektrárne 

 SLM, EBO, EMO, JAVYS, US Steel Ko-
šice, VF Žilina, Canberra-Packard Ži-
lina, BIONT 

17 NE 017/99 Národný etalón 
aktivity rádionuklidov 

 Nukleárna medicína, metalurgický 
priemysel, jadrovoenergetické zaria-
denia a vyraďovacie spoločnosti, vý-
skumné ústavy, verejné služby 

 Oddelenia nukleárnej medicíny v 
zdravotníckych zariadeniach, US 
Steel Košice, Podbrezovské železiar-
ne, Slovakia Steel Mills Strážske, 
atómové elektrárne, JAVYS, VÚVH, 
VÚJE, VÚLM Modra, ŠVPÚ Nitra, ÚVZ 
SR, RÚVZ 

18 NE 019/99 Národný etalón 
akustického tlaku na kalib-
rovanie meracích konden-
zátorových mikrofónov 
nominálneho priemeru 24 
mm v tlakovej komôrke v 
rozsahu (40 až 60) mV/Pa 
vo frekvenčnom rozsahu 

 Doprava, zdravotníctvo, autorizova-
né laboratóriá 

 B&K, Norsonic Slovensko, Eustream, 
Letecké opravovne Trenčín, ŽOS 
Vrútky, VÚRUP, Mondi SCP, 
PROTETIKA, Železnice SR, akredito-
vané kalibračné laboratóriá a STK 
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(63 Hz do 2500) Hz 

19 NE 020A/99 Národný eta-
lón teploty v intervale tep-
lôt od -38,8344 °C do 
961,78 °C 

 Akreditované a autorizované praco-
viská, subjekty z oblasti energetické-
ho, strojárskeho, elektrotechnické-
ho, hutníckeho a chemického prie-
myslu, z oblasti služieb a zdravotníc-
tva  

 SE Mochovce, US Steel, SHMÚ, VÚJE, 
SLM, SES Tlmače, Eustream, Emer-
son, Stendhal, Menert, Enbra, Sen-
sus Slovensko, Novácke chemické 
závody, Novartis, Tectra, STU  

20 NE 021/99 Národný etalón 
prietoku a pretečeného 
množstva vody 

 Autorizované organizácie, výrobco-
via a dodávatelia meradiel prietoku 
kvapalín, výrobcovia a distribútori 
kvapalín, autorizované strediská na 
overovanie vodomerov, kalibračné 
laboratóriá 

 Sensus, Elster 

21 NE 022/99 Národný etalón 
látkového množstva 

 Chemický priemysel, zdravotníctvo, 
akreditované laboratóriá, farmaceu-
tický priemysel 

 ZVS, ŠVPU, Duslo Šaľa, ŠUKL, RUVZ 

22 NE 023/99 Národný etalón 
zlomku látkového množstva 
v plynnej fáze 

 MV SR, plynárenský priemysel, auto-
rizované osoby, kalibračné laborató-
riá, zdravotníctvo, automobilový 
priemysel, doprava  

 MV SR, KR PZ, SPP, Eustream, Drä-
ger, Nafta 

23 NE 024/02 Národný etalón 
vysokofrekvenčného napä-
tia 

 Telekomunikácie, služby v oblasti 
výroby elektroniky, vývoj a výroba 
rádiolokačnej techniky, Armáda SR 

 Telekomunikačný úrad, CRT-
ELECTRONIC, ALES, Eustream, MO 
SR 

24 OE 025 Ostatný etalón vlh-
kosti vzduchu 

 Potravinárstvo, zdravotníctvo, ener-
getika 

 FIRES, EKO-TERM Servis, Sensus, 
VÚJE, NUSCCH, MEDICAL GLASS 

25 NE 026/07 Národný etalón 
elektrolytickej konduktivity 

 Vodárenstvo, zdravotníctvo, che-
mický a potravinársky priemysel, 
elektronika, drevársky a papierenský 
priemysel, energetika 

 Labway, SVP, RUVZ, ZVS, UKSUP 

26 NE 027/02 Národný etalón 
spektrálnej transmitancie 

 Servisné strediská, zdravotníctvo, 
poľnohospodárstvo, vodohospodár-
stvo, potravinárstvo, chemický a 
farmaceutický priemysel, energetika 

 CHEMMEA, Labway, Institut pro tes-
tování a certifikaci, VITRUM Rožnov, 
ÚVZ SR, Shimadzu Slovakia, Považ-
ská vodárenská spoločnosť 

27 NE 028/01 Národný etalón 
aktivity žiarenia gama 

 Úrad verejného zdravotníctva, onko-
logické kliniky, jadrové elektrárne, 
meteorológia, likvidácia jadrových 
zariadení, služby osobnej dozimetrie, 
CO a pracoviská používajúce dozi-
metrické meradlá 

 SHMÚ, JAVYS, SLM  

28 OE 029 Ostatný etalón drs-
nosti povrchu 

 Železiarenský a strojárenský priemy-
sel 

 US Steel Košice, Kontroltech, Embra-
co, Mahle Engine Component, kalib-
račné laboratória 

29 OE 032 Ostatný etalón vý-
konu a práce striedavého 
prúdu pri frekvencii 50 Hz 

 Autorizované pracoviská energetiky, 
kalibrácie a overovanie elektrome-
rov, výrobcovia a dovozcovia urče-
ných meradiel 

 OTC Hlohovec, SSE Metrológia, VSE 
Košice, Applied Meters, GBI Ktižík, 
Siemens, ABB, Schneider  

30 NE 034/07 Národný etalón 
pH 

 Akreditované kalibračné a skúšobné 
laboratória, zdravotnícke, vodohos-
podárske, poľnohospodárske 
a potravinárske subjekty, automobi-
lový priemysel 

 Labway, SVP, RUVZ, ZVS, UKSUP 
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31 NE 035/07 Národný etalón 
prietoku a pretečeného ob-
jemu plynu 

 Výrobcovia a dodávatelia meradiel 
prietoku pre uhľovodíkové 
a technické plyny, distribútori uhľo-
vodíkových plynov, pracoviská na 
overovanie meradiel prietoku 
a pretečeného množstva plynu 

 ELSTER, SPP, Eustream, Emerson, 
regionálne úrady verejného zdra-
votníctva 

32 OE 036 Ostatný etalón sta-
tického objemu 

 Výrobcovia a distribútori kvapalín, 
výrobcovia a dodávatelia meradiel 
statického objemu a prietoku kvapa-
lín, kalibračné laboratóriá 

 Slovnaft, Transpetrol, Emerson, Be-
na, Acis 

33 NE 020B/99 Národný eta-
lón teploty v rozsahu 962°C 
až 2200°C 

 Kalibračné laboratória, používatelia 
bezkontaktných meradiel teploty 

 SLM, SE Mochovce, Železiarne Pod-
brezová  

IV.4.2 Tvorba a certifikácia referenčných materiálov  

Certifikované referenčné materiály (CRM) sa v SMU pripravujú v Centre chémie v súlade s § 
32 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. a v súlade so Zriaďovacou listinou SMU. 

Tabuľka IV.14 PREHĽAD ZÁKLADNÝCH DRUHOV CRM 

Certifikovaný referenčný materiál Podiel na predaji v % 

Index lomu 4,41 

Zmes plynov na emisnú kontrolu 15,39 

pH 22,50 

Spektrálna transmitancia 14,31 

Anorganická analýza 31,70 

Metalurgia 3,52 

Viskozita + RM hustoty 33% 2,70 

Viskozita + RM hustoty 67% 5,48 

IV.4.3 Certifikácia výrobkov a systémov manažérstva  

V súlade s plánom sa ciele úlohy na rok 2012 sústreďujú na tieto oblasti:  

1) Certifikácia výrobkov a systémov manažérstva v súlade s požiadavkami nariadenia vlády 
SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z. z., nariadenie 
vlády SR č. 399/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 
na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády SR č. 150/2002 Z. z. 
a podmienkami stanovenými EN 45011, EN ISO/IEC 17021 a medzinárodnými odporúča-
niami OIML a WELMEC  

2) Organizačné zabezpečenie programov skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porov-
návacích meraní podľa ILAC G13:2007 
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V októbri 2012 bol vykonané plánovaný dohľad SNAS certifikačného orgánu na certifikáciu 
systémov manažérstva. Plánovaný dohľad v bol v súlade s rozhodnutím riaditeľa SNAS RR-
P24 vykonaný podľa požiadaviek revidovanej normy ISO/IEC 17021:2011.  

V tejto súvislosti bola aktualizovaná príručka kvality a súvisiace dokumenty CQM. Aktuali-
zácia sa vzťahovala na niektoré „formálne“ úpravy kapitol PK: 

3 Termíny a definície 
4 Zásady 
5 Všeobecné požiadavky 
6 Štrukturálne požiadavky 
8 Informačné požiadavky 

a prepracovanie kapitol:  

7 Požiadavky na ľudské zdroj  
9 Požiadavky na procesy 
10 Požiadavky na systém manažérstva certifikačných orgánov 

V rámci dohľadu bolo vykonané posúdenie na mieste a svedecké posúdenie v spoločnosti 
KŘIŽÍK GBI, a.s. Prešov. V rámci posudzovaných kritérií certifikačného orgánu na certifikáciu 
systémov manažérstva neboli zistené žiadne nezhody.  

Na základe výsledkov auditu CQM bolo dpa 4. 12. 2012 vydané nové osvedčenie 
o akreditácii č. Q-060 podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021:2011. 

Reakreditácia certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov  
Vzhľadom na akreditáciu CQM bola príručka kvality a súvisiaca dokumentácia certifikačného 
orgánu na certifikáciu výrobkov bola prepracovaná. Rozsah reakreditácie bol zúžený len na 
certifikačnú schému 1b, čo zodpovedá postupom posudzovania hody podľa príloh A, B, G, F, 
F1 nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení NV SR č. 445/2010 Z. z. 

V oblasti certifikácie výrobkov a systémov manažérstva je Slovenský metrologický ústav 
autorizovanou osobou SKTC-102 a notifikovaným orgánom NO 1781 na certifikáciu a posu-
dzovanie zhody vodomerov, plynomerov a prepočítavačov objemu plynu, elektromerov, me-
račov tepla, váh s automatickou činnosťou, taxametrov, meracích zostáv na kontinuálne 
a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody, materializovaných mier – výčapných 
nádob, meradiel rozmerov – prístrojov na meranie dĺžky podľa nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z. z. a váh 
s neautomatickou činnosťou podľa nariadenia vlády SR č. 339/1999 Z. z. v znení nariadenia 
vlády SR č. 150/2002 Z. z. 

Certifikácia výrobkov sa vykonáva v súlade EN 45011 (CV akreditovaný SNAS, číslo osved-
čenia P-035), certifikácia systémov manažérstva sa vykonáva v súlade EN ISO/IEC 17021 
(CQM akreditovaný SNAS, číslo osvedčenia Q-060). 

V nasledujúcich tabuľkách sa uvádza prehľad dokumentov vydaných v roku 2012. 

Tabuľka IV.15 NV SR Č. 294/2005 Z. Z. V ZNENÍ NV SR Č. 445/2010 Z. Z. 

Druh dokumentu Počet 

ES certifikát typu (modul B) 14 

ES certifikát zhody (modul G) 1 

ES certifikát zhody (modul F) 15 

Certifikát - systém kvality (modul D a D1) 5 
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Tabuľka IV.16 NV SR Č. 339/1999 Z. Z. V ZNENÍ NV SR Č. 150/2002 Z. Z. 

Druh dokumentu Počet 

ES certifikát zhody (modul F) 15 

Programy skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní 
Programy skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní sa v sledovanom 
období neorganizovali. 

IV.5 Výkon ďalších funkcií orgánu štátnej správy  

IV.5.1 Schvaľovanie typu meradla  

V roku 2012 bolo v Slovenskom metrologickom ústave prijatých 50 žiadostí o schválenie typu 
meradla (resp. revíziu typu meradla). Ukončených spolu vydaním certifikátu typu meradla 
bolo 55 žiadostí, z toho v 11 prípadoch bola vykonaná revízia certifikátu typu meradla.  

Tabuľka IV.17 PREHĽAD POČTU VYDANÝCH CERTIFIKÁTOV SCHVÁLENIA TYPU, ROZHODNUTÍ O ZAMIETNUTÍ SCHVÁLENIA TYPU A 

ROZHODNUTÍ, ŽE MERADLO SCHVÁLENIU TYPU NEPODLIEHA V OBDOBÍ 2010-2012 

 2010 2011 2012 

Certifikát typu meradla 51 39 44 

Certifikát typu meradla - revízia 7 17 11 

Rozhodnutie o zamietnutí schválenia typu meradla 0 0 0 

Rozhodnutie, že meradlo schváleniu typu nepodlieha 2 0 3 

Tabuľka IV.18 PREHĽAD CERTIFIKÁTOV TYPU MERADLA RESP. REVÍZIÍ CERTIFIKÁTOV, VYDANÝCH ZA OBDOBIE 2002 AŽ 2012 PODĽA 

ODBORU MERANIA: 

Odbor merania 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 C C/R C C/R C C/R C CR C C/R C C/R C C/R C C/R C C/R C C/R C C/R 

Dĺžka 0 - 4 - 5 - 2 - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - 

Hmotnosť 6 - 1 - 1 - 4 2 2 - 1 - 4 - 1 - - - - - 1 - 

Objem 16 - 14 3 3 1 42 - 5 - - - 2 - 5 - 1 - 1 - 4 - 

Prietok 50 10 58 3 34 6 52 10 47 14 5 4 15 3 9 2 9 1 6 2 11 5 

Mechanický po-
hyb 

1 - 2 - - - - - - - 7 - 5 2 1 - 1 - 1 3 - 2 

Tlak 10 - 14 - 1 - 2 - 5 1 - - 1 - 0 - - - 1 - - - 

Akustický tlak 3 - - - 1 - 3 - 1 - - - 0 - 1 - - 1 1 - 1 - 

Elektromery 11 10 13 3 18 5 10 3 17 3 4 11 1 1 1 - - - - - - - 

Meracie transfor-
mátory 

3 1 2 - 3 - 5 - 12 - 12 2 12 - 18 2 27 3 8 11 7 3 

Snímače teploty, 
prevodníky teplo-

2 4 9 - 7 4 13 1 10 5 1 - 1 1 1 - - - - - 2 - 
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ty 

Merače tepla 5 - 2 - 4 3 3 - 4 3 - - 1 - 0 - - - - - 2 - 

Veličiny atómovej 
a jadrovej fyziky 

9 - 2 - 5 - - - - - 1 - 4 - 5 - 2 - 9 - 6 - 

Fyzikálnochemické 
veličiny 

0 1 6 - 3 - 3 - 4 2 - - 2 - 1 - 2 - 5 - - 1 

Momentové kľúče           10 - 13 1 6 - 9 2 7 1 10 - 

Spolu 116 26 127 9 85 19 139 16 109 28 41 17 62 8 50 4 51 7 39 17 44 11 

C – certifikát typu meradla, C/R – revízia certifikátu typu meradla 
Informácia o vydaných certifikátoch je zverejnená na domovskej stránke Slovenského metro-
logického ústavu http://www.smu.sk.  

IV.5.2 Posudzovanie splnenia predpokladov žiadateľov o autorizáciu  

V súlade s MPM 05-07 splnenie podmienok autorizácie preverovali u žiadateľa pracovné 
skupiny menované generálnym riaditeľom ústavu v rozsahu podmienok autorizácie stanove-
ných zákonom o metrológii § 23. Každý člen posudzoval určitú vymedzenú oblasť, za činnosť 
pracovnej skupiny a záver hodnotenia zodpovedal vedúci pracovnej skupiny. Požiadavky na 
predpoklady žiadateľa o autorizáciu podľa § 23 ods. 2 písm. a) až k) sú hodnotené podľa kri-
térií uvedených v čl. 3.2 MPM 05-07 a v súlade s § 10 vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o 
meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov hodnotené podľa kritérií 
vzťahujúcich sa na odbornú činnosť stanovených v STN EN ISO/IEC 17 025.  

Posúdenie spôsobilosti sa vykonávalo v súlade s metodickým pokynom ÚNMS SR MPM 
05-07 Autorizácia na výkon overovania určených meradiel a na výkon úradného merania po-
stupom podľa interného predpisu Slovenského metrologického ústavu OS/29 Postup pri po-
sudzovaní odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu.  

V roku 2012 postúpil ÚNMS SR na SMU spolu 16 žiadostí o autorizáciu a SMU ukončil po-
súdenie 15 žiadateľov. Posúdenie jedného žiadateľa sa presunulo na január 2013.  

IV.5.3 Preverovanie a uznávanie výsledkov skúšok vzťahujúcich sa na 
metrologickú kontrolu vykonanú v zahraničí  

Schvaľovanie typu meradla 
Z 56 vydaných rozhodnutí o schválení typu meradla boli v súlade s rozhodnutím Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 2007/160/000486/00236 zo 
15. 1. 2007 vydaných 5 rozhodnutí o schválení typu meradla pre meradlá zahrnuté v naria-
dení vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slo-
venskej republiky č. 445/2010 Z. z. .  

Prvotné overenie meradla 
V roku 2012 bolo prijatých 5 žiadostí, ktoré boli posúdené v súlade s požiadavkami odseku 2, 
§ 37 zákona o metrológii.  

 

http://www.smu.sk/
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Ďalšie certifikáty 
Na základe žiadosti sa vykonala revízia/rozšírenie 29 certifikátov. Toto rozšírenie sa týkalo 
podmienok následného overovania meradiel uvedených na trh podľa nariadenia vlády Slo-
venskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády SR č. 445/2010 Z. z. 
a overovania nových typov záznamových zariadení.  

IV.5.4 Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie  

Bolo prijatých 502 žiadostí o overenie spôsobilosti v oblasti metrológie. Spolu bolo vydaných 
423 certifikátov a z toho 266 certifikátov na základe žiadosti o obnovenie certifikátu. Skúšok 
sa zúčastnilo 469 žiadateľov a v rámci overovania spôsobilosti boli vytvorené zdroje 
v objeme 38692,50 €, ktoré boli uhradené formou kolkových známok. Tieto príjmy neovplyv-
pujú výsledok hospodárenia Slovenského metrologického ústavu. Členmi skúšobných komisií 
boli 17 zamestnanci Slovenského metrologického ústavu. 

Tabuľka IV.19 PREHĽAD POČTU VYDANÝCH CERTIFIKÁTOV ZA HODNOTENÉ OBDOBIE PODĽA ŠPECIFIKÁCIE ROZSAHU ČINNOSTI, 
STANOVENEJ DRUHOM MERADLA, RESP. ODBOROM MERANIA  

Druh meradla, odbor merania Počet vydaných certifikátov 

 Autorizácia Registrácia 

 Nový certifi-
kát 

Obnovenie, 
revízia certi-

fikátu 

Nový certifi-
kát 

Obnovenie 
certifikátu 

Vodomery a merače tepla  10 51 72 93 

Hmotnosť  14 11 4 14 

Objem - ostatné  - - 5 6 

Záznamové zariadenia v cestnej doprave a taxametre  19 20 3 1 

Elektrické veličiny  1 14 6 16 

Spotrebiteľské balenie  - - 9 2 

Ostatné  2 32 12 6 

Spolu:  46 128 111 138 

Tabuľka IV.20 PREHĽAD POČTU VYDANÝCH CERTIFIKÁTOV ZA HODNOTENÉ OBDOBIE PODĽA PREDMETU ČINNOSTI 

Predmet činnosti Počet vydaných certifikátov 

 Nový certifikát Obnovenie, revízia 
certifikátu 

Zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie určených me-
radiel a úradné meranie  

12 18 

Osoba, vykonávajúca overovanie určených meradiel, určené úradné 
meranie  

35 107 

Zástupca podnikateľa registrovaného na opravu a montáž určených 
meradiel  

101 139 

Zástupca podnikateľa registrovaného na balenie a dovoz označených 
spotrebiteľských balení  

9 2 
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Spolu:  157 266 

IV.6 Vedecko-technické informácie  

IV.6.1 Služby knižnice a informačného strediska 

Úlohou knižnice a informačného strediska SMU bolo uspokojovanie informačných potrieb 
zamestnancov ústavu, zabezpečovanie prístupu k novým informáciám a dokumentovanie vý-
voja v oblasti metrológie na Slovensku. Tieto úlohy boli plnené formou budovania 
a sprístuppovania knižničných fondov a knižnično-informačnými službami. 

Nasledujúce tabuľky uvádzajú budovanie knižničných fondov v roku 2012 a prehľad kniž-
nično-informačných služieb v rokoch 2010 až 2012. 

Tabuľka IV.21 KNIŽNIČNÝ FOND SMU V ROKU 2012 

Budovanie fondu - písomné dokumenty  Počet 2012 Prírastky 2012 

Knižný fond  12276 14 

Časopisecký fond odborný (kvôli ekonomickej efektívnosti sa viac využíva 
medziknižničná výpožičná služba i medzinárodná) 

2981 8 

Časopisecký fond iný (neuchováva sa, v súlade so smernicou sú časopisy vy-
užívané príslušnými pracovníkmi počas doby ich aktuálnosti)  

Uvádza sa počet odoberaných titulov 

- 14 

Zborníky (konferenčné zborníky, ktoré dali v súlade s internou smernicou 
pracovníci SMU zaevidovať do knižnice) 

42 - 

Záverečné (výskumné) správy (zahspajú aj správy z oponentúr úloh)  2449 35 

Výročné správy  16 1 

Správy z oponentúr úloh  - - 

Správy - projekty (autori neposkytujú do knižničného fondu) - - 

Medzinárodné dokumenty (dokumenty BIPM a OIML) 60 2 

Technické normy  908 26 

Správy z SC  3380 11 

Rešerše  - - 

Elektronické dokumenty (normy, periodiká a slovníky na CD ROM) 37 1 

Databáza publikačnej činnosti (záznamy) 3893 231 

Tabuľka IV.22 SLUŽBY KNIŽNICE A INFORMAČNÉHO STREDISKA V ROKOCH 2010 AŽ 2012 

Služba 2010 2011 2012 

Výpožičky interné (pre pracovníkov SMU) 539 697 444 

Výpožičky externé (výpožičky pre ostaných záujemcov prezenčne v rámci štu-
dovne alebo formou medziknižničnej výpožičky) 

- 11 22 

Medziknižničné výpožičky (výpožičky kníh a kópie článkov zo slovenských kniž-
níc) 

40 48 18 
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Služba 2010 2011 2012 

Medzinárodné medziknižničné výpožičky (výpožičky kníh a kópie článkov zo za-
hraničia prostredníctvom CVTI SR alebo UK Bratislava) 

10 14 10 

Medziknižničné výpožičky externé (pre inú knižnicu) 2 1 - 

Bibliografické služby (bibliografia publikačnej činnosti, rešerše k projektom)  1  3   1 

IV.6.2 Publikačná činnosť zamestnancov SMU 

V rámci publikačnej činnosti zamestnanci SMU informovali odbornú verejnosť o výsledkoch 
vývoja a zdokonaľovania etalónov, poznatkoch o nových metódach merania, nových metó-
dach kalibrácie meradiel, medzinárodných porovnávacích meraniach, vrátane spôsobu vy-
hodnocovania výsledkov a odhadu štandardných neistôt, o medzinárodnej spolupráci a iných 
skutočnostiach súvisiacich s činnosťou SMU. Kvalitu publikovaných prác odráža aj počet citá-
cií v prácach iných autorov. 

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad publikačnej činnosti členenej podľa Smernice MŠ SR 
č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej čin-
nosti, umeleckej činnosti a ohlasov v rokoch 2010 až 2012.  

Tabuľka IV.23 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI PRACOVNÍKOV SMU ZA ROKY 2010 AŽ 2012 

 Kategória 2010 2011 2012 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách - - - 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2 6 4 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 3 - 2 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 5 5 2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 
a monografiách  

- 1 - 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 
a monografiách 

1 - - 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 5 - - 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 8 3 - 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 1 - - 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 3 5 - 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 1 - - 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 5 1 - 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách - - - 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch - 1 - 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 13 11 12 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  - 2 - 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 1 1 1 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch  16 5 2 

DAI Dizertačné a habilitačné práce - 1 - 
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 Kategória 2010 2011 2012 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 33 50 22 

 Z toho:  

Správy z medzinárodných porovnávaní – abstrakty uverejnené 
v zahraničnom karentovanom časopise 

 

11 

 

7 

 

5 

 Z toho: 

Správy z úloh výskumu a vývoja 

 

22 

 

22 

 

17 

 Z toho: 

Správy k previerke národných etalónov 

 

- 

 

21 

 

- 

GII Rôzne (tézy habilitačnej prednášky, práca k dizertačnej skúške, nepubli-
kované prednášky, učebné texty pre Vzdelávacie stredisko SMU, infor-
matívne články , interné školenia) 

15 23 15 

GHG Práce zverejnené na Internete 13 -  

 Prednášky pre Vzdelávacie stredisko SMU 259 209 171 

 Z toho: 

Kurzy akreditované MŠ SR 

 

67 

 

78 

 

65 

 Spolu 384 324 231 

Tabuľka IV.24 CITAČNÝ OHLAS NA PRÁCE ZAMESTNANCOV SMU 

Citačný ohlas 2010 2011 2012 

Počet citácií 20 26 26 

Počet citovaných publikácií 16 18 14 

IV.6.3 Časopis Metrológia a skúšobníctvo 

V roku 2012 boli vydané plánované štyri čísla časopisu Metrológia a skúšobníctvo. Jeho vy-
davateľom je ÚNMS SR, na SMU sa nachádza redakcia časopisu. V každom čísle sa nachádza-
jú tri základné sekcie: 

a) Výskum a vývoj - zameraná na prezentáciu pôvodných výsled-
kov vedecko-výskumnej činnosti,  

b) Štúdie a prehľady - zameraná na prezentáciu prehľadových 
článkov o dosiahnutých nových výsledkoch a aktuálnych otáz-
kach v oblasti metrológie, 

c) Informácie – podáva informácie o podujatiach v oblasti metro-
lógie, zasadaniach medzinárodných organizácií, aktuálnych 
zmenách v oblasti legislatívy a pod. 

Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad rozsahu jednotlivých sekcií 
v rokoch 2010 až 2012. 
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Tabuľka IV.25 PREHĽAD ROZSAHU SEKCIÍ ČASOPISU METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO ZA ROKY 2010 AŽ 2012 

 2010 2011 2012 

Sekcia Počet článkov Počet strán Počet článkov Počet strán Počet článkov Počet strán 

Výskum a vývoj 9 62 9 64 8 48 

Štúdie a prehľady 19 104 13 90 17 91 

Informácie 31 60 27 56 28 48 

IV.7 Systém manažérstva kvality  

SMU má zavedený a dokumentovaný systém manažérstva kvality, ktorý spĺpa požiadavky 
normy EN ISO 9001: 2008. Každoročne vykonával certifikačný orgán LGA InterCert, GmbH. 
dohľad nad týmto systémom, pričom potvrdzoval dodržiavanie princípov uvedenej normy. 
Platnosť certifikátu systému manažérstva kvality podľa tejto normy vypršala v máji 2012 
a kvôli reštrukturalizácii SMU bolo obnovenie takéhoto certifikátu odložené. 

SMU je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní ná-
rodných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologic-
kými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Na základe výsledkov medzi-
národných porovnávacích meraní a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a 
meracie schopnosti SMU uvádzajú vo verejne prístupných tabuľkách CMC, ktoré celosvetovo 
uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti 
má SMU viac ako 400 zápisov svojich metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri 
http://kcdb.bipm.org/ 

Po zohľadnení medzinárodných odporúčaní a všeobecnej praxe v ostatných národných 
metrologických ústavoch vedenie SMU rozhodlo, že nebude žiadať predĺženie akreditácie, 
ale SMU prejde na systém vzájomného posudzovania národných metrologických ústavov 
(tzv. peer review). 

Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025:2005. Do začiatku ro-
ku 2011 bola prevažná väčšina metrologických služieb akreditovaná, od tohto obdobia sa po-
čet akreditovaných kalibračných služieb podstatne obmedzil a kvalita kalibračných služieb sa 
zaisťuje medzinárodným preverovaním v rámci dohody CIPM MRA. Preto aj systém mana-
žérstva kvality SMU od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického výboru pre 
kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. Tento výbor vo februári 
2011 posúdil a schválil systém manažérstva kvality SMU pre metrologické služby a potvrdil, 
že je v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005, v prípade referenčných materiálov 
je v súlade s požiadavkami ISO Guide 34. Od roku 2009 technickí experti zo zahraničných ná-
rodných metrologických ústavov posudzujú jednotlivé kalibračné služby v rámci tzv. vzájom-
ného posudzovania, pričom ich kladné hodnotenie predstavuje záruku aktuálnosti zápisov do 
tabuliek CMC. Trend prechodu národných metrologických inštitúcií od akreditácie 
k vzájomnému posudzovaniu sa prejavuje celosvetovo, pričom zachováva takú istú úrovep 
dôvery zákazníkov v poskytované metrologické služby. 

Slovenský metrologický ústav má akreditovaný 

- Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov podľa normy EN 45011:1998 (podrobnosti po-
zri na http://www.snas.sk/info.php?id=1479 ). Dohľad SNAS v decembri 2011 potvrdil 

http://kcdb.bipm.org/
http://www.snas.sk/info.php?id=1479


Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012  
 

 

151 

funkčnosť Certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov podľa požiadaviek uvedenej 
normy, 

- Certifikačný orgán systémov manažérstva podľa normy ISO/IEC 17021: 2006 (podrobnosti 
pozri na http://www.snas.sk/info.php?id=1587. Na základe žiadosti SMU z roku 2010 ude-
lil SNAS 7. marca 2011 na obdobie dvoch rokov Osvedčenie o akreditácii certifikačného 
orgánu na certifikáciu systémov manažérstva podľa uvedenej normy, 

- Skúšobné laboratórium na posudzovanie zhody jednotlivých druhov meradiel (podrob-
nosti pozri na http://www.snas.sk/info.php?id=1562).  

SMU je autorizovanou osobou SKTC 102 v oblasti posudzovania zhody podľa § 9 nariadenia 
vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách a notifikovanou osobou č. 1781 podľa Smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2004/22/EC (Measuring Instruments Directive - MID). Podrob-
nosti pozri na  
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifie

dbody&refe_cd=NANDO_INPUT_110161 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 7. októbra 2010 pre SMU Osvedče-
nie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.  

Aj v roku 2012 prebehlo hodnotenie systému manažérstva kvality na SMU zo strany tech-
nického výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. 
V správe sa konštatovalo, že poskytované kalibračné služby SMU sú v súlade s normou 
ISO/IEC 17025:2005. Do začiatku roku 2011 bola prevažná väčšina metrologických služieb 
akreditovaná, od tohto obdobia sa počet akreditovaných kalibračných služieb podstatne 
obmedzil a kvalita kalibračných služieb sa zaisťuje medzinárodným preverovaním v rámci 
dohody CIPM MRA. 

IV.8 Vzdelávanie  

Vzdelávacie stredisko Slovenského metrologického ústavu vykonáva vzdelávanie zamestnan-
cov SMU ale najmä prenos poznatkov, školenia, semináre a ďalšie odborné vzdelávanie pre 
záujemcov z praxe. Vzdelávanie odborníkov z praxe má charakter komerčnej služby 
a náklady na jej poskytovanie sa financujú z vlastných zdrojov SMU. V roku 2012 bolo úlohou 
Vzdelávacieho strediska SMU v zmysle Kontraktu: 

- zabezpečovať odborné kurzy a semináre pre zamestnancov autorizovaných 
a registrovaných subjektov, pre zamestnancov právnických osôb a SZČO, ktorí vykonávajú 
overovanie alebo opravu a montáž určených meradiel ako i zamestnancov v neregulova-
nej sfére. Odborné kurzy, hlavne akreditované sa vykonávali pre zamestnancov laboratórií 
rôznych druhov a zamerania s cieľom poskytnúť im vedomosti a praktické poznatky po-
trebné na úspešný výkon ich pracovných pozícií a na udržanie spôsobilosti v metrológii, 

- rozširovať ponuku kurzov a školení na základe požiadaviek hospodárstva SR, 
- zabezpečovať odbornú prípravu zamestnancov SMU formou ďalšieho vzdelávania vyko-

návaného internými a externými školeniami, seminármi a ďalšími vzdelávacími aktivitami. 

 

http://www.snas.sk/info.php?id=1587
http://www.snas.sk/info.php?id=1562
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_110161
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO_INPUT_110161
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IV.8.1 Vykonávanie odborných kurzov a seminárov 

V sledovanom období vzdelávacie stredisko pripravilo a zrealizovalo 45 odborných kurzov 
a seminárov, ktorých sa zúčastnilo 643 frekventantov, z toho 60 študentov gymnázia. Kurzy 
s nízkym počtom účastníkov sa vykonávali v rovnakom termíne, ak išlo o prednášky 
z metrologickej legislatívy pre montáž určených meradiel.  

Po obsahovej stránke sa ponuka kurzov rozšírila o tieto aktivity:  

a) Aplikácia požiadaviek noriem ISO 19011:2011, ISO 9001:2008 a ISO 14001:2010 v praxi, 
b) Požiadavky na metrologické zabezpečenie v chemických laboratóriách, 
c) Výklad ustanovení normy ISO/IEC 17020:2012. 

V súčasnosti sa v ponuke vzdelávacích aktivít eviduje 80 kurzov, z toho vzdelávaciu aktivitu 
Metrológia pre študentov ponúka SMU pre študentov zdarma. 

Vzdelávacie stredisko SMU kontroluje platnosť akreditovaných vzdelávacích aktivít, na-
hlasuje každú zmenu a  dopĺpanie lektorov a  vyhodnocuje štatistický výkaz DALV(MŠVVaŠ 
SR).   

O ponúkané akreditované kurzy je značný záujem. Z dôvodu uspokojenia požiadaviek na 
 ich absolvovanie sa museli niektoré kurzy opakovať. 

V novembri 2012 SMU požiadal sa o akreditáciu vzdelávacej aktivity Správna laboratórna 
prax. Zo 45 vykonaných odborných kurzov sa realizovalo 11 akreditovaných kurzov MŠ SR. 

V roku 2012 na SMU spolu evidujeme 25 vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠ SR, 
z toho:   

- 16 vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠ SR, z toho:  6 vzdelávacích aktivít majú moduly 
(počet modulov - 19) – pre základné odborné kurzy, 

- 9 vzdelávacích aktivít (počet modulov - 77) – pre odborné kurzy preškoľovanie. 

Tabuľka IV.26 POČET A ŠTRUKTÚRA KURZOV VYKONANÝCH V ROKU 2012 

Označenie Odborné kurzy z oblasti A – F 2010 2011 2012 

A Všeobecná metrológia a legislatíva 12 11 12 

B Oblasť systému manažérstva kvality 2 1 2 

C Oblasť akreditácie 6 6 4 

D Metrológia veličín  30 27 25 

E Spracovanie výsledkov merania 1 0 0 

F Akreditácia laboratórií, certifikačných a inšpekčných 
orgánov 

1 0 2 

Spolu  52 45 45 

 
Z údajov za ostatných 5 rokov vyplýva, že sa výrazne nemení záujem o jednotlivé okruhy 
vzdelávacích aktivít. 

V roku 2012 Oddelenie chémie v SMU uskutočnilo seminár Požiadavky na metrologické 
zabezpečenie v chemických laboratóriách, ktorého sa zúčastnilo približne 100 záujemcov vrá-
tane zamestnancov SMU. 
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IV.8.2 Odborná príprava zamestnancov SMU 

Vzdelávacie stredisko v spolupráci s vedúcimi zamestnancami ústavu vypracovalo Plán vzde-
lávania, ktorý stanovuje príslušné oblasti školení s povinnou a výberovou účasťou, napr. 
metrológia, legislatíva, akreditácia a certifikácia, BOZP a PO, softvér, administratíva a iné. 
V súlade s plánom sa zrealizovali  školenia o NE, niektoré boli presunuté na rok 2013. V roku 
2012 zamestnanci SMU absolvovali kurz anglického jazyka. 

Zamestnanci SMU si zvyšujú odbornú pripravenosť aj účasťou ad hoc na seminároch,  ško-
leniach, sympóziách, zahraničných workshopoch a stážach. Náklady na ich vzdelávanie evidu-
je ekonomické oddelenie SMU. 
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V EKONOMIKA A FINANCOVANIE 

Slovenský metrologický ústav je v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy štátnou príspevkovou organizáciou. Kontrakt č. 1/2012, uzavretý medzi 
ÚNMS SR a SMU, v zmysle Dodatku č. 1 z 25. 5. 2012 a Dodatku č. 2 z 19. 12. 2012 (ďalej len 
„Kontrakt“) na  rok 2012  špecifikoval úlohy ústavu. Osobitne boli stanovené prioritné úlohy 
v oblasti uchovávania a rozvoja národných etalónov v SR, projekty EMRP a ďalšie úlohy vy-
plývajúce pre ústav zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z. z. 
a z medzinárodných dohovorov. 

V.1 Charakteristika hospodárenia 

V.1.1 Hlavná činnosť  

SMU sleduje a vykazuje čerpanie nákladov a plnenie výnosov v členení na hlavnú činnosť 
a podnikateľskú činnosť v zmysle platných právnych predpisov a  v súlade so svojou zriaďo-
vacou listinou, pričom jednotlivé vedecko-výskumné úlohy, ostatné metrologické 
a podporné úlohy sú primárne kategorizované do hlavnej a podnikateľskej činnosti 
a následne rozpísané podrobne do kategórií úloh A až R. V roku 2012 boli do hlavnej činnosti 
zaradené všetky úlohy v kategóriách A,  B, a  R, ako aj všetky úlohy kategórie C s výnimkou 
úlohy C4 Prenájom majetku a poskytovanie ubytovacích služieb.  

V.1.2 Podnikateľská činnosť 

Do podnikateľskej činnosti je v súlade so zriaďovacou listinou SMU  zaradená iba úloha C4 
Prenájom majetku a poskytovanie ubytovacích služieb, všetky ostatné úlohy spadajú do 
hlavnej činnosti organizácie.  

V.2 Financovanie a rozpočet 

Celkový rozpočet výdavkov SMU na rok 2012 stanovený vo výške 4 716 760,00 € bol  
v priebehu roka upravený dvoma rozpočtovými opatreniami na výšku 4 073 910,00 €. Z  
vlastných zdrojov SMU bola naplánovaná realizácia výdavkov v celkovom objeme 
2 162 503,00 € (pôvodne 2 685 353,00 €), z toho na kapitálové výdavky po úprave rozpočtu 
bola plánovaná čiastka 376 000,00 € (pôvodne 1 000 000,00 €).  

Pôvodne  stanovený rozpočet príjmov v sume 3 716 760,00 € bol v priebehu roka 2012 
navýšený spolu o 270 175,00  € na čiastku 3 986 935,00 €. Navýšenie sa týkalo predovšetkým 
položky administratívne poplatky a iné poplatky, ktorá bola zvýšená z 1 685 353,00 € na 
1 989 100,00 €, pričom celkové plnenie na tejto položke v roku dosiahlo čiastku 1 999 872,56 
€. Najväčší podiel na príjmoch ústavu predstavujú príjmy z predaja metrologických služieb 
a v rámci podnikateľskej činnosti prenájom majetku a poskytovanie ubytovacích služieb.  
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Oproti roku 2011 zaznamenal SMU v globále mierny pokles príjmov, pričom administratívne 
príjmy zaznamenali mierne zníženie, a naopak mierne vzrástli príjmy z podnikania.  

Tabuľka V.1  PLNENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV ZA ROK 2012 (V €) 

 Ukazovateľ Rozpočet 2012 Skutočnosť Čerpanie 
uprav. roz-
počtu (%) 

Index  
2012/ 
2011 

  Schválený Upravený 2012 2011   

A. Dapové príjmy                      -                      -            -                        -           -             -    

B. Nedapové príjmy 1 685 353,00  1 989 000,00  2 162 197,68  2 206 914,32  108,71  0,98 

1. Príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku 

-    -    120 229,21   115 735,48   -  1,04  

2. Administratívne poplatky 
a iné poplatky a platby 

1 685 353,00  1 989 000,00   1 999 872,56  2 021 105,71  100,55  0,99  

3. Kapitálové príjmy                      -              -                  -                     -            -        -    

4. Iné nedapové príjmy -    -     42 095,91  70 073,13   -    0,60  

C. Granty a transfery 2 031 407,00  1 997 935,00  2 211 515,02  2 265 584,65       110,69  0,98  

1. Tuzemské granty a trans-
fery 

2 031 407,00  1 911 407,00  1 911 407,00  2 140 576,00       100,00  0,89  

2. Zahraničné granty a 
transfery 

-    86 528,00    300 108,02   125 008,65     346,83   2,40  

  PRÍJMY SPOLU  3 716 760,00   3 986 935,00  4 373 712,70  4 472 498,97  109,70 0,98  

A. Bežné výdavky 3 716 760,00    3 697 910,00  3 302 648,78  4 190 483,06  89,31 0,79 

1. Mzdy, platy, služobné 
príjmy a OOV 

 1 540 004,00  1 319 053,72  1 325 856,09   1 589 062,11  100,52 0,85 

2. Poistné a príspevok do 
poisťovní 

545 384,00   520 269,70   483 829,36   552 356,43  93,00 0,88 

3. Tovary a služby 1 631 372,00  1 808 297,31   1 446 478,78   1 965 289,93  79,99 0,74 

4. Bežné transfery -     50 289,27  46 484,55  83 774,59  92,43 0,79 

B. Kapitálové výdavky 1 000 000,00   376 000,00  -    1 387 493,20  - - 

1. Obstarávanie kapitálo-
vých výdavkov 

1 000 000,00   376 000,00  -     1 387 493,20   - - 

2. Kapitálové transfery -    -    -    -     -   -  

  VÝDAVKY SPOLU   4 716 760,00   4 073 910,00   3 302 648,78   5 577 976,26  81,07 0,59 

 
Kontraktom bola stanovená suma bežného transferu na rok 2012 vo výške 2 031 407,00 €.  
Táto suma bola Dodatkom č. 2 z 19. 12. 2012 upravená o 120 000, 00 €. Za obdobie od 1. 1. 
2012 do 31. 12. 2012 bol SMU poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa ÚNMS SR 
v zmysle uzatvoreného kontraktu vo výške celkom  1 911 407,00 € na bežné výdavky,  čo 
predstavuje  94,09 % z pôvodne plánovaného ročného objemu príspevku.  

Podľa č. 5 ods. 5 uzatvoreného Kontraktu bol príspevok SMU poukazovaný vo forme me-
sačných splátok vo výške 1/12 z ročného objemu výšky bežného transferu stanovenej Kon-
traktom. Od septembra 2012 došlo k  pozastaveniu poskytovania príspevku vo výške mesač-
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ných splátok v nadväznosti na odporúčanie monitorovacieho výboru na základe predložené-
ho Vyhodnotenia plnenia kontraktu k 30. 6. 2012.  

Tabuľka V.2 ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ZA ROK 2012 PODĽA ZDROJOV (V €) 

Zdroj financovania Ekonomická kla-
sifikácia 

Rozpočet upra-
vený 

Čerpanie Čerpanie  (%) 

Spolu zdroj 111:  1 911 407,00 1 413 382,50 73,94 

111 - štátny rozpočet 610 718 299,00 657 612,70 91,55 

620 291 680,00 237 893,37 81,56 

630 884 618,00 504 696,39 57,05 

640 16 810,00 13 180,04 78,41 

Spolu zdroj 131B  101 045,03 101 045,03 100,00 

131B – štátny rozpočet - zostatok 
z minulého roku 

610 - 67 488,67 - 

 
620 - 17 346,29 - 

 
630 - 16 210,07 - 

 
640 - - - 

Spolu  zdroj 45:  2 162 503,00 1 788 221,25 82,69 

45 - vlastné zdroje 610 600 754,72 600 754,72 100,00 

620 228 589,70 228 589,70 100,00 

630 923 679,31 925 572,32 100,20 

640 33 479,27 33 304,51 99,48 

700 376 000,00 0,00 0,00 

Spolu:   4 174 955,03 3 302 648,78 79,11 

 
Za rok 2011 zostala k 31. 12. 2011 nevyčerpaná finančná čiastka z príspevku na bežné výdav-
ky od zriaďovateľa, poskytnutá po 1. októbri rozpočtového roka (2011). Zostatok bežného 
transferu predstavoval  sumu 101 045,03 € (zdroj 131B) a bol v súlade so Zákonom č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov použitý a vyčerpaný do konca marca 2012.  
     K  31. 12. 2012 zostal SMU nevyčerpaný bežný transfer poskytnutý SMU za rok 2012 
v zmysle uzatvoreného Kontraktu  vo výške celkom 498 024,50 €. Tieto prostriedky môžu byť 
použité v zmysle platnej legislatívy do konca marca 2013.  

Tabuľka V.3 STAV FINANČNÝCH ÚČTOV K 31. 12. 2012 (V €) 

Názov Stav k 31. 12. 2012 Stav k 1. 1. 2012 Rozdiel 

Pokladnica (211) -   - - 

Ceniny (213) 500,50           1 412,50  -912,00 

Bankové účty (221AÚ +/-261) 2 651 530,36 1 582 886,75 1 068 643,61 

Spolu: 2 652 030,86 1 584 299,25 1 067 731,61 
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Celkový stav finančných účtov k 31. 12. 2012 predstavoval  sumu 2 652 030,86 €, čo oproti 
stavu k 1. 1. 2012 predstavuje nárast o  1 067 731,61 €. Táto suma zahspa k  31. 12. 2012 ne-
vyčerpaný príspevok poskytnutý SMU v zmysle Kontraktu č. 1 vo výške 498 024,50 €. 
V súlade s platným zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (§8 
ods. 5)  môže SMU použiť  tieto finančné prostriedky poskytnuté UNMS SR ako správcom ka-
pitoly v nasledujúcom rozpočtovom roku,  do 31. 3. 2013.  

V.2.1 Bežné výdavky 

Bežné výdavky na jednotlivé úlohy financované resp. spolufinancované z príspevku  zriaďo-
vateľom, ktorých vecná a číselná špecifikácia bola predmetom Kontraktu boli v priebehu roka 
2012 financované zo zdrojov príspevku zo štátneho rozpočtu v celkovom objeme 1  
413 382,50 €,  čo predstavuje 69,58 % z pôvodnej sumy kontrahovaného ročného objemu 
príspevku 2 031 407,00 € a  73,94 % z reálne poskytnutého príspevku vo výške 1 911 407,00 
€. Do 31. 12. 2012 zostala nezúčtovaná a nevyčerpaná finančná čiastka z príspevku v sume 
498 024,50 €. Táto môže byť v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyčerpaná do 31. 3. 2013 
na úhradu bežných výdavkov okrem miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní a súvisia-
cich odvodov poistného a príspevkov do poistných fondov. 

Úlohy, ktoré SMU realizoval v roku 2012, boli usporiadané do štyroch kategórií A, B, C, 
a R. Kategórie úloh  A, B a R boli zo strany UNMS SR označené ako prioritné záujmové oblasti 
štátu a priorita bola vyjadrená úplným resp. čiastočným zabezpečením financovania súvisia-
cich bežných výdavkov zo štátneho rozpočtu formou príspevku od zriaďovateľa. Financova-
nie bežných výdavkov úloh kategórie A bolo kryté zo zdrojov príspevku od zriaďovateľa vo 
výške 100 %, bežné výdavky vybraných úloh kategórie B boli kryté zo zdrojov ŠR do výšky 50 
% a financovanie bežných výdavkov úloh kategórie R bolo zabezpečené formou podielu jed-
notlivých úloh v kategóriách úloh A až B. Úlohy kategórie C a kapitálové výdavky boli realizo-
vané iba z vlastných zdrojov ústavu. 

V rámci programového plánovania je činnosť SMU rozpočtovaná v podprograme  Metro-
lógia a v rámci neho na prvku 0820201  Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie. Všetky 
úlohy SMU vrátane úloh stanovených a zabezpečovaných v zmysle kontraktu uzavretého 
medzi ÚNMS SR a SMU boli v roku 2012 rozdelené, sledované a vyhodnocované v rámci na-
sledovných kategórií takto: 

1) Kategória A – Národné etalóny a certifikované referenčné materiály 
 Financovanie bežných výdavkov jednotlivých úloh spadajúcich do tejto kategórie bolo 

v roku 2012 realizované len príspevkom zo štátneho rozpočtu. Do tejto kategórie boli za-
radené predovšetkým úlohy súvisiace so zabezpečením uchovávania, zdokonaľovania a 
rozvoja sústavy etalónov tvoriacich základ správnosti a jednotnosti merania v Slovenskej 
republike a ich medzinárodnej ekvivalencie, úlohy týkajúce sa plnenia úloh ústavu ako or-
gánu štátnej správy pri metrologickej kontrole meradiel a overovaní spôsobilosti v oblasti 
metrológie ako aj úlohy súvisiace so zabezpečením zastupovania SR v medzinárodných 
metrologických inštitúciách a medzinárodnou spoluprácou a ďalšie úlohy v oblasti vedy 
a výskumu ústavu, doktorandského štúdia, edičnej činnosti a pod.   

 Jednotlivé úlohy boli zaradené do podkategórií takto:  

A1 Národné etalóny a certifikované refer. materiály vrátane vyvíjaných a pripravených na vyhlásenie  
A2 Úlohy ústavu ako orgánu štátnej správy 
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A3 Manažment vedy a výskumu ústavu a manažment kvality SMU 
A4 Manažment a administrácia projektov, manažment doktorandského štúdia, edičná činnosť, poskyto-

vanie vedecko-technických informácií (VTI) a činnosť knižnice 
A5 Medzinárodná spolupráca a zastúpenie SR v medzinárodných orgánoch 

Tabuľka V.4 ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚLOHY KATEGÓRIE „A“ Z PRÍSPEVKU ZO ŠR K 31. 12. 2012 (V €) 

 Skupina úloh A Plánovaná výška 
príspevku 

Čerpanie k 31. 
12. 2012 

Čerpanie (%) 

A1 Národné etalóny a certifikované referenčné mate-
riály vrátane vyvíjaných a pripravených na vyhláse-
nie 

1 127 740,00 934 296,68 82,85 

A2 Funkcie orgánu štátnej správy 34 819,00 32 904,57 94,50 

A3 Manažment vedy, výskumu a manažment kvality 
SMU 

96 523,00 106 112,31 109,93 

A4 Manažment a administrácia projektov, doktorand-
ského štúdia, edičná činnosť, poskytovanie VT in-
formácií a činnosť knižnice 

48 454,00 63 767,01 131,60 

A5 Medzinárodná spolupráca a zastúpenie SR 
v medzinárodných orgánoch 

43 462,00 30 429,01 70,01 

 Bez réžie spolu: 1 350 998,00 1 167 509,58 86,42 

 Podiel réžie (28,73 % z režijných výdavkov) 388 201,00 335 476,73 86,42 

 Spolu: 1 739 199,00 1 502 986,31 86,42 

2) Kategória B – Výskum a vývoj  
 Financovanie bežných výdavkov týchto úloh možno definovať bolo viaczdrojové a bolo 

zabezpečené z vlastných zdrojov ústavu, z medzinárodných grantov a spolufinancovaním 
zo zdrojov štátneho rozpočtu. Do tejto kategórie boli zaradené úlohy súvisiace s riešením 
projektov v rámci medzinárodných grantov, na ktorých riešení ústav participoval aj v roku 
2012. Jedná sa o osem projektov v rámci EMRP výzvy 2009 Energia, EMRP výzvy 2010 Ži-
votné prostredie a Priemysel a v priebehu roka 2012 SMU získal granty na ďalšie štyri no-
vé projekty EMRP projekty v rámci výzvy 2011 Nové technológie, Jednotky SI a Zdravie.  

 Jednotlivé úlohy v rámci tejto kategórie boli rozdelené do týchto podkategórií: 

B2 Projekty EMRP s obdobím riešenia 2011 -2013, výzvy Energia, Priemysel a Životné prostredie  
B3 Projekty EMRP s obdobím riešenia 2012 -2014, výzvy Nové technológie, Zdravie, Jednotky SI 

Tabuľka V.5 ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ÚLOHY KATEGÓRIE „B“ Z PRÍSPEVKU ZO ŠR K 31. 12. 2012 (V €) 

 Skupina úloh B Plánovaná výška 
príspevku 

Čerpanie k 31. 
12. 2012 

Čerpanie (%) 

B2 Projekty EMRP – výzvy Energia, Životné prostredie,    
Priemysel  

155 404,00  66 662,06  42,90 

B3 Projekty EMRP – výzvy Jednotky SI, Zdravie, Nové 
technológie 

42 192,00  10 601,39  25,13 

 Bez réžie spolu: 197 596,00        77 263,45               39,10 

 Podiel réžie (47,88 % z režijných výdavkov) 94 612,00    36 994,93          39,10 

 Spolu: 292 208,00 114 258,38          39,10 
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3) Kategória R – Správa a prevádzka Ústavu (réžia) 
 Financovanie bežných výdavkov bolo čiastočne realizované zo štátneho rozpočtu 

a čiastočne z vlastných zdrojov ústavu. Táto kategória úloh predstavuje úlohy súvisiace 
s režijnými a podpornými činnosťami ústavu, predovšetkým so správou a prevádzkou ús-
tavu a ďalšími podpornými činnosťami, pričom výška príspevku zo štátneho rozpočtu na 
bežné výdavky bola stanovená formou podielu režijných a podporných činností 
na jednotlivých úlohách financovaných úplne alebo čiastočne zo zdrojov štátneho rozpoč-
tu.  

 Jednotlivé úlohy boli zaradené do týchto podkategórií: 

R1 Správa SMU   
R2 Prevádzka SMU 

 Financovanie skupiny úloh v kategórii „R“ bolo v roku 2012 zabezpečené čiastočne 
z príspevku od zriaďovateľa (23,77 %) a čiastočne z vlastných zdrojov SMU (76,23 %). 

Tabuľka V.6 ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z PRÍSPEVKU ZO ŠR K 31. 12. 2012 (V €) 

Skupina úloh R Plánovaná výška 
príspevku 

Čerpanie k 31. 
12. 2012 

Čerpanie (%) 

Skupina úloh A1 až A5 (podiel réžie 28,73 %) 388 201,00 335 476,73         86,42 

Skupina úloh B1 a B2 (podiel réžie 47,88 %)   94 612,00   36 994,93          39,10 

Spolu: 482 813,00 372 471,66          77,15 

4) Kategória C – Služby (metrologické a iné služby, vzdelávanie)  
 Bežné výdavky na zabezpečenie úloh zaradených v tejto kategórii boli plne hradené 

z vlastných zdrojov ústavu, t.j. bez finančného príspevku zo štátneho rozpočtu. Do tejto 
kategórie boli zaradené tieto úlohy: 

C1 Poskytovanie metrologických výkonov a služieb 
C2 Certifikácia a posudzovanie zhody 
C3 Vzdelávacie služby a prenos poznatkov do metrologickej obce 
C4 Podnikateľská činnosť - prenájom majetku a poskytovanie ubytovacích služieb 

V.2.2 Kapitálové výdavky 

Obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho financovanie ústav reali-
zuje výlučne z vlastných zdrojov, a to pre všetky kategórie úloh. Plánované výdavky na obsta-
ranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kapitálové výdavky) v objeme 
376 000,00 € neboli realizované,  keďže v roku 2012 sa neobstaral žiadny dlhodobý majetok. 

V.3 Hospodárenie a ekonomické ukazovatele 

V oblasti finančného hospodárenia SMU zaznamenáva už niekoľko rokov významné medzi-
ročné znižovanie príspevku zriaďovateľa na bežné výdavky na činnosť ústavu.  
Táto situácia vedie k nutnosti hľadania možností  a rezerv v oblasti znižovania nákladov 
a hľadania úspor v oblasti financovaniu výdavkov ústavu. Chýbajúce výnosy z dôvodu znižo-
vania príspevku je možné čiastočne kompenzovať vlastnými tržbami za poskytovanie metro-
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logických služieb, príp. zvýšeným úsilím v oblasti zapájania sa do medzinárodných projektov 
financovaných alebo spolufinancovaných z grantov.  

 

OBR. 1 PRÍSPEVOK ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V ROKOCH 2010 AŽ 2012 (V MILIÓNOCH EUR)   

V.3.1 Výsledky hospodárenia 

K 31. 12. 2012 vykázal SMU hospodársky výsledok – stratu vo výške 106 809,97 €. Z toho:  

 hlavná činnosť -147 939,82 € 
 podnikateľská činnosť 41 129,85 € 

Nasledujúce tabuľky podávajú prehľad o celkovom hospodárení SMU v členení podľa jednot-
livých kategórií úloh ako aj najvýznamnejšie nákladové a výnosové položky výkazu ziskov 
a strát za rok 2012 ovplyvpujúce hospodárenie.  

Tabuľka V.7 PREHĽAD HOSPODÁRENIA PODĽA ČINNOSTÍ A KATEGÓRIÍ ÚLOH ZA ROK 2012 (V €) 

Ukazovateľ Hlavná čin-
nosť 

Z hlavnej činnosti: Podnikateľ-
ská činnosť 

Spolu 

Úlohy kate-
górie A 

Úlohy kate-
górie B 

Úlohy kate-
górie C1-C3 

Réžia R 

Náklady 4 213 058,57 1 868 708,06 227 758,24 905 581,82 1 211 010,45 350 194,26 4 563 252,83 

Výnosy 4 065 118,75 1 524 086,63 174 038,14 1 795 383,82 571 610,16 400 971,74 4 466 090,49 

Výsledok 
hospodárenia 
pred zdane-
ním 

-147 939,82 -344 621,43 -53 720,10 889 802,00 -639 400,29 50 777,48 -97 162,34 

Dap z príjmu  - - - - - 9 647,63 9 647,63 

Výsledok 
hospodárenia 
po zdanení 

-147 939,82 -344 621,43 -53 720,10 889 802,00 -639 400,29 41 129,85 -106 809,97 
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Tabuľka V.8 VYBRANÉ ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2012 (V €) 

Náklady Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie Hlavná čin-

nosť 
Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Spotrebované nákupy  500 294,31  123 463,34  623 757,65  703 159,91  

Služby 446 788,23  51 902,66  498 690,89  798 461,95  

Osobné náklady 1 914 819,16  54 262,19  1 969 081,35  2 287 278,74  

Dane a poplatky 39 924,60  36 971,41  76 896,01  59 839,61  

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 40 788,47     -  40 788,47  250 831,37  

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádz-
kových a finančných činností a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 1 254 689,40  83 594,66  1 338 284,06  1 550 269,08  

Finančné náklady 15 754,40                      -    15 754,40  15 341,60  

Mimoriadne náklady                     -                        -                        -                        -    

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  -                      -      -    999,36  

Náklady spolu 4 213 058,57 350 194,26 4 563 252,83 5 666 181,62 

 

Výnosy, daň z príjmov Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie Hlavná čin-

nosť 
Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Tržby za vlastné výkony a tovar 1 745 485,33  315 988,08  2 061 473,41  2 293 126,01  

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob                     -                        -                        -                        -    

Aktivácia                     -                        -                        -                        -    

Dapové a colné výnosy a výnosy z poplatkov                     -                        -                        -                        -    

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  18 475,86          50,92  18 526,78  21 959,97  

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti  

119 559,47  3 933,70  123 493,17  117 618,82  

Finančné výnosy      36,19                      -            36,19          69,36  

Mimoriadne výnosy                     -                        -                        -                        -    

Výnosy transferov a rozpočtových príjmov v 
štátnych rozpočtových a príspevkových or-
ganizáciách 

2 181 561,90  80 999,04  2 262 560,94  3 525 263,56  

Výnosy spolu 4 065 118,75   400 971,74  4 466 090,49  5 958 037,72  

 

Výsledok hospodárenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie Hlavná čin-

nosť 
Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Výsledok hospodárenia pred zdanením -147 939,82 50 777,48 -97 162,34 291 856,10 

Splatná dap z príjmov                     -    -9 647,63  -9 647,63  -3 939,42  

Dodatočne platená dap z príjmov                     -                        -                        -                        -    



 Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012 

 

162 

Výsledok hospodárenia Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce  
účtovné obdobie Hlavná čin-

nosť 
Podnikateľská 
činnosť 

Spolu 

Výsledok hospodárenia po zdanení -147 939,82 41 129,85 -106 809,97 287 916,68 

V.3.2 Plnenie plánu 

Výnosy celkom za vykazované obdobie dosiahli objem 4 466 090,49 €, čo predstavuje 87,55 
% ročného plánu výnosov.  

Najväčší podiel na dosiahnutých výnosoch majú tržby za vlastné výkony a tržby za tovar, 
ktoré v sledovanom období dosiahli hodnotu 2 061 473,41 €, čo predstavuje 95,33 % plnenie 
a ich podiel na dosiahnutých výnosoch SMU predstavuje 46,16 %. 

Ďalšou významnou položkou výnosov sú výnosy z bežných transferov, ktoré predstavujú 
vo vecnej a časovej súvislosti čerpanie príspevku od zriaďovateľa v súlade s kontraktom, ako 
aj čerpanie finančných prostriedkov z grantových schém. Tieto výnosy dosiahli v roku 2012 
celkový objem 1 609 692,25 €, čo predstavuje 72,77 % plnenie ročného plánu. Z toho výnosy 
z bežných transferov od Európskych spoločenstiev (z grantových schém) dosiahli hodnotu 
95 342,69 € a výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu boli vo výške 1 514 349,56 
€.  

Nižšia hodnota dosiahnutých výnosov ústavu súvisí tak čiastočne s poklesom záujmu zá-
kazníkov o služby , časovým nesúladom medzi čerpaním nákladov a účtovaním výnosov (v 
súvislosti s úhradou výdavkov) a tiež s pozastavením príspevku zo ŠR od septembra 2012.   

Výnosy z kapitálových transferov dosiahli hodnotu 652 868,69 €, čo predstavuje 104,84 % 
plnenia plánu. V tejto položke sa vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi majetku, opravnými 
položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku rozpúšťajú cudzie zdroje 
obstarania tohto majetku do výnosov. Z dôvodu jednorazového zúčtovania kapitálových 
transferov v roku 2011 v súvislosti s odpismi majetku, obstaraného z cudzích zdrojov, sú  
v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 výrazne nižšie výnosy z kapitálových transferov.  

Náklady vrátane nákladov na dap z príjmov právnických osôb boli v uplynulom roku  
vo výške 4 572 900,46 €, teda v objeme zodpovedajúcom 89,65 % ročného plánu. 

Najvýznamnejšie položky nákladov tvoria ako vyplýva z uvedených tabuliek osobné nákla-
dy a odpisy. Významné položky nákladov predstavujú aj služby (opravy a údržby, cestovné 
náhrady) a spotrebované nákupy (energie a materiálne náklady).  
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OBR. 2 NÁKLADY V ROKOCH 2010 AŽ 2012 (V MILIÓNOCH EUR) 

 

OBR. 3 VÝNOSY V ROKOCH 2010 AŽ 2012 (V MILIÓNOCH EUR) 

Tabuľka V.9 PLNENIE PLÁNU K 31. 12. 2012 (V €) 

  Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie (%) 

5  Náklady 5 101 008,00 4 572 900,46 89,65 

501  Spotreba materiálu 480 688,00 127 188,73 26,46 

502  Spotreba energie 370 000,00 381 216,85 103,03 

504,
507 

 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 110 000,00 115 352,07 104,87 

50  Spotrebované nákupy 960 688,00 623 757,65 64,93 

511  Opravy a udržiavanie 232 023,00 63 476,14 27,36 

512  Cestovné 149 921,00 113 801,54 75,91 

513  Náklady na reprezentáciu     4 200,00 1071,46 25,51 
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  Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie (%) 

518  Ostatné služby 398 622,00 320 341,75 80,36 

51  Služby 784 766,00 498 690,89 63,55 

521  Mzdové náklady    1 429 744,00 1 364 531,10 95,44 

524  Zákonné sociálne poistenie      531 425,00 463 052,21 87,13 

527  Zákonné sociálne náklady                    -                          140 646,00 - 

528  Ostatné sociálne náklady                    -       852,04 - 

52  Osobné náklady 1 961 169,00 1 969 081,35 100,40 

531  Dap z motorových vozidiel           2 100,00  2 271,64 108,17 

532  Dap z nehnuteľností     49 700,00  63 348,46 127,46 

538  Ostatné dane a poplatky       5 800,00  11 275,91 194,41 

53  Dane a poplatky   57 600,00 76 896,01 133,50  

544  Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - 4,76 - 

545  Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - 1 299,50 - 

546  Odpis pohľadávky - 789,22 - 

548  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - 38 694,99 - 

549  Manká a škody - - - 

54  Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - 40 788,47 -  

551  Odpisy nehmot. a hmot. investičného majetku 1 234 881,00 1 235 388,79 100,04 

551 O Odpisy nového nehmot. a hmot. investičného ma-
jetku 

  11 609,00 820,32 7,07 

552  Tvorba zákonných rezerv z prev. činnosti   61 900,00  76 041,98  122,85 

553  Tvorba ostatných rezerv z prev. činnosti   10 000,00  20 619,29    206,19 

557  Tvorba zákon. oprav. položiek z prev. činnosti          2 000,00  5 254,52 262,73 

558  Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti        500,00 159,16 31,83 

55  Odpisy, rezervy a oprav. pol. z prev. a fin. činn. 1 320 890,00 1 338 284,06 101,32 

563  Kurzové straty - 713,35 - 

568  Ostatné finančné náklady 15 300,00 15 041,05 98,31 

56  Finančné náklady  15 300,00 15 754,40 102,97 

587  Náklady na ostatné transfery -  - - 

58  Náklady na transfery a nákl. z odvodu príjmov - - -  

591  Splatná dap z príjmov  595,00 9 647,63 1 621,45 

59  Dane z príjmov 595,00 9 647,63  1 621,45 

6  Výnosy 5 101 008,00 4 466 090,49 87,55 

601  Tržby za vlastné výrobky 40 000,00 44 586,90 111,47 

602  Tržby z predaja služieb 2 012 528,00 1 901 534,44 94,48 

604,
607 

, Tržby za predaný tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na 
predaj  

110 000,00 115 352,07 104,87 
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  Ukazovateľ Plán Skutočnosť Plnenie (%) 

60  Tržby za vlastné výkony a tovar 2 162 528,00 2 061 473,41 95,33 

644  Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - 1 826,66 - 

645  Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania - 163,00 - 

646  Výnosy z odpísaných pohľadávok - - - 

648  Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - 16 537,12 - 

64  Ostatné výnosy - 18 526,78 - 

652  Zúčtovanie zákonných rezerv z PČ 68 522,00 68 490,43 99,95 

653  Zúčtovanie ostatných rezerv z PČ 32 000,00 34 792,00 108,73 

657  Zúčtovanie zákonných opravných položiek z PČ 3 200,00 17 425,47 544,55 

658  Zúčtovanie ostatných opravných položiek z PČ - 2 785,27 - 

65  Zúčtovanie rezerv a oprav. pol. z prev. a fin. činnosti 103 722,00 123 493,17 119,06 

663  Kurzové zisky -  36,19 -  

66  Finančné výnosy - 36,19 -  

681  Výnosy z bežných transferov zo ŠR 2 031 407,00 1 514 349,56 74,55 

685  Výnosy z bežných transferov od Eur. spol.  180 601,00 95 342,69 52,79  

68  Výnosy z bežných  transferov  2 212 008,00 1 609 692,25 72,77 

682  Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR 534 598,00 564 716,21 105,63 

684  Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. VS 17 009,00 17 009,40 100,00 

686  Výnosy z kapitál. transferov od Európ. spol.  71 143,00 71 143,08  100,00 

68  Výnosy z kapitálových transferov 622 750,00 652 868,69 104,84 

   Hospodársky výsledok - -106 809,97 -  

V.3.3 Súvahové výsledky 

Tabuľka V.10 VYBRANÉ ÚDAJE ZO SÚVAHY K 31. 12. 2012 (V €) 

Strana aktív Bežné účtovné obdobie Bezprostredne  
predchádzajúce  
obdobie 

Brutto Korekcia Netto 

Neobežný majetok 37 187 430,78  21 324 668,46  15 862 762,32  17 098 971,43  

Dlhodobý nehmotný majetok       276 129,14         246 453,00         29 676,14   41 795,30  

Dlhodobý hmotný majetok   36 911 301,64  21 078 215,46  15 833 086,18  17 057 176,13  

Dlhodobý finančný majetok                   -                        -                      -                    -    

Obežný majetok    3 226 839,24     20 946,43  3 205 892,81  2 107 305,91  

Zásoby       244 139,62                      -         244 139,62  249 341,39  

Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

                  -                        -                      -    -  

Dlhodobé pohľadávky                   -                        -                      -                      -    

Krátkodobé pohľadávky       330 668,76      20 946,43       309 722,33  273 665,27  
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Finančné účty    2 652 030,86                      -       2 652 030,86  1 584 299,25  

Časové rozlíšenie         68 522,25                      -           68 522,25  57 426,54  

Náklady budúcich období         60 238,41                      -           60 238,41  55 762,20  

Príjmy budúcich období          8 283,84                      -             8 283,84 1 664,34  

Vzťahy k účtom klientov štátnej 
pokladnice 

                  -                        -                      -                   -    

Majetok spolu   40 482 792,27  21 345 614,89  19 137 177,38  19 263 703,88  

 

Strana pasív Bežné účtovné obdobie Bezprostredne pred-
chádzajúce  
obdobie 

Vlastné imanie 6 039 438,04 6 146 248,01 

Ocepovacie rozdiely                        -                            -    

Fondy            448 904,94                   160 988,26    

Výsledok hospodárenia, z toho: 5 590 533,10 5 985 259,75 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 5 697 343,07          5 697 343,07  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -106 809,97 287 916,68 

Záväzky       12 780 723,06         12 706 729,42  

Rezervy            97 846,27               104 532,76  

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy       12 101 214,57         12 268 951,31  

Dlhodobé záväzky               3 580,08               4 509,05  

Krátkodobé záväzky            578 082,14              328 736,30  

Bankové úvery a výpomoci                        -                            -    

Časové rozlíšenie            317 016,28               410 726,45  

Výdavky budúcich období             61 060,32                       66 618,01    

Výnosy budúcich období            255 955,96               344 108,44  

Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice -    -    

Vlastné imanie a záväzky       19 137 177,38         19 263 703,88  

 
SMU vykázal k 31. 12. 2012  krátkodobé pohľadávky v celkovom objeme vo výške  
330 668,76 €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 57 003,49 € (20,83 %). 
Žiadna z pohľadávok nie je zabezpečená záložným právom ani inou formou zabezpečenia. 
Pohľadávky po lehote splatnosti SMU eviduje v sume 87 927,90 €.  Z toho vymáhaná suma 
v konkurzných konaniach predstavuje výšku 11 314,94 €.  V súdnych konaniach je vymáhaná 
čiastka vo výške 5 152,80 €.  Pohľadávka vo  výške 292,44 €  je z doposiaľ neskončeného 
konkurzného konania. 

Poskytnuté prevádzkové preddavky tvoria v zmysle platných rozpočtových pravidiel zálo-
hy na energie a predplatné na časopisy na rok 2013. Ostatné pohľadávky zo vzťahu k colným 
úradom  a pohľadávky voči zamestnancom sú zúčtovateľné v januári 2013, nakoľko sa jedná 
o pohľadávky voči zamestnancom na zahraničných pracovných cestách. V iných pohľadáv-
kach je evidovaná pohľadávka, ktorú na základe rozhodnutia súdu  pravidelne spláca  bývalý 
zamestnanec a pohľadávka voči bývalému zamestnancovi, na ktorú hrozí súdny spor.  



Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012  
 

 

167 

Tabuľka V.11 POHĽADÁVKY K 31. 12. 2012 (V €) 

 Bežné účtovné ob-
dobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  
obdobie 

Odberatelia (311AÚ)-(391 AÚ) 273 292,89  229 806,27  

Poskytnuté prevádzkové preddavky  (314)-(391 AÚ) 41 120,16  40 933,63  

Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391 AÚ) 2 229,48  0,00  

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391 AÚ) 8 609,80  694,73  

Dap z príjmov (341)-(391 AÚ) 0,00  0,00  

Iné pohľadávky (378AÚ)-(391 AÚ) 5 416,43  2 230,64  

Spolu: 330 668,76  273 665,27  

Tabuľka V.12 POHĽADÁVKY PODĽA DOBY SPLATNOSTI K 31. 12. 2012 (V €) 

 Bežné účtovné ob-
dobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  
obdobie 

Pohľadávky v lehote splatnosti 242 740,86            165 593,66 

Pohľadávky po lehote splatnosti 87 927,90 108 071,61 

Spolu: 330 668,76 273 665,27 

Tabuľka V.13 POHĽADÁVKY PODĽA ZOSTATKOVEJ DOBY SPLATNOSTI K 31. 12. 2012 (V €) 

 Bežné účtovné ob-
dobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  
obdobie 

Pohľadávky so zostatk. dobou splatnosti do 1 roka 319 190,85 253 265,18 

Pohľadávky so zostatk.  dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 11 185,47 20 107,65 

Pohľadávky so zostatk. dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 292,44 292,44 

Spolu: 330 668,76 273 665,27 

 
SMU eviduje k 31. 12. 2012 dlhodobé záväzky sú vo výške 3 580,08 €, tieto predstavujú zá-
väzky zo sociálneho fondu.  

Krátkodobé záväzky spolu dosiahli k 31. 12. 2012 hodnotu 578 082,14 €, čo predstavuje 
nárast o 249 345,84 € (75,85 %) oproti 31. 12. 2011 z titulu zvýšenia preddavkov na realizáciu 
projektov.   

Krátkodobé záväzky vyplývajúce z obchodných vzťahov,  evidované  na účte dodávatelia 
sú vo výške 76 969,67 € sú splatné v januári 2013. Iné záväzky vo výške 3 700,34 € tvoria: zá-
väzky týkajúce sa zrážok zo miezd zamestnancom,  splatné v januári 2013 vo výplatnom ter-
míne, prijaté preddavky na školenia realizované v januári 2013  a záväzky voči colnému úra-
du splatné v januári 2013. 
   Najväčšiu časť krátkodobých záväzkov okrem tých, ktoré súvisia s výplatou miezd 
a súvisiacich odvodov a odvodov DPH za mesiac december 2012, predstavujú záväzky voči 
Európskym spoločenstvám vo výške 319 446,50 €. SMU bol v roku 2012 úspešný v 16 projek-
toch v rámci EMRP a uvedená čiastka predstavuje zálohové platby na tieto projekty. Ukon-
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čenie jednotlivých projektov je plánované v rokoch 2013 /4 projekty/ až 2014, kedy sa usku-
toční aj celkové zúčtovanie a ich finančné vysporiadanie. 

Tabuľka V.14 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY PODĽA DOBY SPLATNOSTI K 31. 12. 2012 (V €) 

 Bežné účtovné ob-
dobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  
obdobie 

Záväzky v lehote splatnosti 575 843,82 326 138,23 

Záväzky po lehote splatnosti 2238,32 2 598,07 

Spolu: 578 082,14 328 736,30 

Tabuľka V.15 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY PODĽA ŠTRUKTÚRY SÚVAHY K 31. 12. 2012 (V €) 

 Bežné účtovné ob-
dobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce  
obdobie 

Dodávatelia  (321) 76 969,67  18 302,07  

Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 0,00  3 360,50  

Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 3,31  4 818,88  

Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 0,00  0,00  

Iné záväzky (379AÚ) 3 700,35  3 249,05  

Zamestnanci (331) 91 267,07  92 643,94  

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 7 634,62  0,00  

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 
(336) 

56 384,21  58 790,24  

Dap z príjmov (341) 5 708,63  2 672,93  

Ostatné priame dane (342) 16 107,18  15 485,50  

Dap z pridanej hodnoty (343) 528,80  14 483,17  

Ostatné dane a poplatky (345) 331,80  248,85  

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) 319 446,50 114 681,17  

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS (372AÚ) 0,00  0,00  

Spolu: 578 082,14 328 736,30 

V.4 Vyhodnotenie procesov verejného obstarávania  

Podkladom na voľbu postupu a následne realizáciu verejného obstarávania boli schválené 
požiadavky organizačných útvarov, ktorými boli v priebehu roka 2012 zabezpečené  opera-
tívne potreby metrologických centier a podporných útvarov na splnenie schválených úloh 
vyplývajúcich tak z uzatvoreného kontraktu ako aj ostatnej činnosti SMÚ . 

Odbor pre ekonomiku a prevádzku ako gestor procesu verejného obstarávania v SMU rea-
lizoval v roku 2012 len obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou, a to podľa § 102 zákona  č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.  
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SMU zverejnil všetky zmluvy v centrálnom registri Úradu vlády SR v zmysle zákona. 

V.5 Vyhodnotenie prevádzky automobilov  

Zoznam motorových vozidiel s najazdenými kilometrami za rok 2012, ktoré zabezpečovali 
prepravné požiadavky SMU je v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka V.16 ZOZNAM MOTOROVÝCH VOZIDIEL SMU S PREPRAVNÝMI VÝKONMI 

EČV Typ Pridelené Najazdené (km) Rok nákupu 

BA 438 XO Škoda Superb GR 13 580 2009 

BA 773 ZB Škoda Octavia Combi Referát dopravy 21 117 2010 

BA 964 XI Škoda Octavia Combi Referát dopravy 18 001 2009 

BA 029 ZL Mercedes Sprinter MC 230  13 270 2010  

BA 351 VT Mercedes Sprinter MC 230 20 600 2009 

BA 173 UX Peugeot 308 Break Referát dopravy 11 877 2008 

BA 174 UX Peugeot 308 Break Referát dopravy 3 174 2008 

BA 175 UX Peugeot 308 Break Referát dopravy 7 292 2008 

BA 176 UX Peugeot 308 Break MC 230 26 295 2008 

BA 145 ZH Peugeot Bipper MC 220 6 317 2010  

BA 091 ZC Peugeot Boxer MC 220 3 488 2010 

BA 092 ZC Peugeot Boxer Referát dopravy 7 321 2010 

BA 093 ZC Peugeot Boxer MC 230 17 567 2010 

BA 574 XS Peugeot Partner Prevádzka areálu 7 435 2010  

 Spolu  177 334  

V.6 Vyhodnotenie prevádzky areálu 

Cieľ úlohy - zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu a poskytovať podporu hlavným činnos-
tiam SMU pri maximálnej efektívnosti vynaložených nákladov na prevádzku a údržbu areálu 
sa v roku 2012 splnil. Išlo predovšetkým o zabezpečenie servisných služieb ako sú ochrana 
majetku, udržiavanie čistoty a hygieny jednotlivých pracovísk, zabezpečenie likvidácie odpa-
du, zabezpečenie autodopravy pre potreby organizačných útvarov SMU, registratúry 
a archivácie, energetického hospodárstva, ako aj o komplexné zabezpečenie materiálno 
technického zásobovania SMU.  

Pri údržbe budov bola vykonaná oprava časti strechy laboratórneho objektu „H“ - bolo 
odstránené lokálne zatekanie. V tomto objekte sa v laboratóriu termometrie zriadil nový sil-
noprúdový rozvod a doplnila sa protipožiarna ochrana laboratória. Závada na verejnom 
osvetlení bola odstránená výmenou elektrického kábla pri objekte „I“. Boli vykonávané 
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predpísané odborné prehliadky elektrických zariadení, výťahov, EPS, hasiacich prístrojov, 
hydrantov a tlakových zariadení vo všetkých objektoch.  

V oblasti ochrany majetku boli činnosti v oblasti BOZP, PO a CO namiesto interného za-
mestnanca nahradené dodávateľským spôsobom. Tieto činnosti vykonávajú teraz profesio-
nálni pracovníci, pričom sa pomerne výrazne ušetrili aj finančné prostriedky. Stráženie ob-
jektu zabezpečuje tá istá strážna služba ako v minulosti. 

Činnosti v oblasti registratúry preverovali v prvom polroku 2012 pracovníci Ministerstva 
vnútra SR a Národného archívu SR. Previerka skonštatovala niektoré menšie nedostatky 
a uložila ich odstránenie, ktoré sa následne preverí v priebehu roku 2013. Začiatkom roka 
2012 sa v súlade so zákonom do Národného archívu odovzdali niektoré dokumenty. 

Tabuľka V.17 POROVNANIE SPOTREBY ENERGIÍ A MÉDIÍ V AREÁLI SMU V ROKOCH 2010 AŽ 2012  

 2010 2011 2012 

Elektrická energia (MWh) 1 339 1 273 1 445  

Tepelná energia (MWh) 1 571 1 437 1 586 

Vodné a stočné (m
3
) 4 941 4 164 4 504 

Telefónne poplatky (€) 34 170 21 986 20 090 

V.7 Úlohy v oblasti podnikateľskej činnosti  

V roku 2012 vykonával SMU v podnikateľskej činnosti prenájom kancelárskych priestorov or-
ganizáciám zriadených UNMS SR: SÚTN, SNAS a priestory kuchyne s bufetom spoločnosti 
SEBA, Senator Banquets, s.r.o., ktorá je zárovep dodávateľom zamestnaneckého stravovania. 
Okrem toho SMU prenajímal v súlade s cenníkom uverejneným na internete zasadacie prie-
story iným organizáciám – kongresová sála v rozsahu 55 hodín (Vysoká škola ekonomiky 
a manažmentu verejnej správy 42 hodín, SUTN 6 hodín, UNMS SR 5 hodín, JSP 2 hodiny), 
dolná zasadačka v rozsahu 73 hodín (SUTN 5 hodín, SNAS 68 hodín) a horná zasadačka 
v rozsahu 26 hodín. V ubytovacích priestoroch bolo v roku 2012 ubytovaných spolu 222 osôb 
s využitím na 1 234 osobonocí. Išlo hlavne o účastníkov kurzov vzdelávania, ktoré organizo-
valo Vzdelávacie stredisko SMU. 
 



Výročná správa Slovenského metrologického ústavu za rok 2012  
 

 

171 

VI PERSONÁLNE OTÁZKY  

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov SMU za rok 2012 bol 135,14, čo predstavuje 
oproti roku 2011 pokles o 12,26 zamestnanca (- 8,3 %).  

Hlavné činnosti SMU zabezpečujú štyri metrologické oddelenia (pozri organizačnú schému 
v časti 1), Odbor metrológie a Odbor certifikácie, výskumu a vývoja. Ekonomické, prevádzko-
vé, legislatívne, koordinačné a administratívne činnosti vykonávajú Odbor ekonomiky 
a správy majetku a Kancelária generálneho riaditeľa.  

V roku 2012 mal SMU evidenčný počet 140 zamestnancov, z toho 56 žien a 84 mužov. 
Prevažnú časť tvoria zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním technického alebo prírodo-
vedného smeru, ktorí spoločne so stredoškolsky vzdelanými technickými pracovníkmi zabez-
pečujú odborné činnosti ústavu. Časť zamestnancov so stredoškolským vzdelaním technické-
ho smeru a z časti aj základným vzdelaním zabezpečuje prevádzku a údržbu rozsiahleho areá-
lu, ktorý spravuje SMU. Ide prevažne o budovy s kancelárskymi a laboratórnymi priestormi, v 
ktorých sídlia aj ďalšie organizácie rezortu ÚNMS SR.  

Tabuľka VI.1 POČTY ZAMESTNANCOV V ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROCH SMU 

Organizačný útvar  Evidenčný počet¹ Prepočítaný po-
čet ² 

Evidenčný prie-
merný počet ³ 

Priemerný vek 

Kancelária  generálneho riaditeľa  11 10,00 7,09  49 

     

Výskum:  93 88,68 91,00 51 

z toho:      

Odbor certifikácie, výskumu a vývoja  3  2,80 2,05 51 

Odbor metrológie 6 5,50 5,95 54 

Oddelenie termometrie, dĺžky, času 
a elektriny 

32 29,44 29,30 52 

Oddelenie hmotnosti, tlaku a prietoku 26 25,44 27,20 54 

Oddelenie ionizujúceho žiarenia  12 11,50 11,99 49 

Oddelenie chémie  14 14,00  14,51 46 

Odbor ekonomiky a správy majetku 36 34,12 37,05 52 

Spolu  140 132,80 135,14 51 

 

Poznámky: 

1 Počet zamestnancov vo fyzických osobách v danom roku.  
2 Výška úväzku na jedného zamestnanca v roku.  
³ Priemerný počet zamestnancov v roku.  
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Tabuľka VI.2 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV SMU V OBDOBÍ 2010-2012 (V ROKOCH) 

 2010 2011 2012 

Do 25 3 2 2 

25-30 9 9 10 

31-40 15 10 9 

41-50 38 33 32 

51-60 64 57 57 

Nad 60 28 33 30 

Spolu 157 144 140 

Tabuľka VI.3 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV SMU V OBDOBÍ 2010-2012 

 2010 2011 2012 

ZŠ 6 6 6 

OU 6 6 6 

SO - - - 

ÚSO 47 47 47 

VŠ – Bc. 1 - 1 

VŠ – ostatné 78 68 65 

PhD./CSc. 16 15 13 

DrSc. 3 2 2 

 
Zamestnanci SMU boli v roku 2012 zaradení do troch rôznych tabuliek platových taríf:  

- 62 zamestnancov bolo zaradených do základnej tabuľky platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme (Príloha č. 1 k NV č. 578/2009 Z. z.),  

- 77 zamestnancov bolo zaradených do osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov 
učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych za-
mestnancov (Príloha č. 3 k NV č. 578/2009 Z. z.), 

- 1 zamestnanec bol zaradený do osobitnej tabuľky platových taríf vybraných skupín za-
mestnancov (Príloha č. 2k NV č.578/2009 Z. z.). 
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VII. ZÁVER 

VII.1 Zhodnotenie vývoja SMU v roku 2012  

Z analýzy finančných zdrojov SMU v roku 2012 vyplýva, že ústav na svoju činnosť využíval 
v prevažnej miere zdroje zo štátneho rozpočtu, na druhej strane však získaval aj grantové 
zdroje Z EU a ďalšie finančné zdroje poskytovaním metrologických služieb. 

Z výsledkov aktivít SMU v roku 2012, uvedených v predchádzajúcich kapitolách, vyplýva, 
že Slovenský metrologický ústav plní úlohy kladené na národnú metrologickú inštitúciu 
a súčasne chápe požiadavku zvýšenia ekonomickej efektívnosti svojich činností. 

SMU v roku 2012 potvrdil medzinárodnú akceptáciu svojich činností, a tým zaistil nevy-
hnutný predpoklad na uznávanie meraní, vykonávaných v národnom hospodárstve Sloven-
skej republiky. Naplnil tak svoju najdôležitejšiu aktivitu a naplnil svoje významné postavenie 
v rámci metrologickej infraštruktúry na Slovensku. 

VII.2 Hlavné skupiny užívateľov výstupov  

Rozdelenie metrologických služieb: 

- kalibrácia meradiel, 
- overovanie meradiel, 
- predaj certifikovaných referenčných materiálov, 
- skúšky typu určených meradiel, 
- uznanie prvotného overenia vykonaného v zahraničí 

Metrologické služby poskytol SMU v roku 2012 pre 1710 zákazníkov. Skontrolovaných bolo 
11879  meradiel a zaevidovaných 3 853 objednávok. 

Tabuľka VII.1 PREHĽAD POČTU POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB 

Druh služby Počet 

Typové skúšky  54 

Overovanie určených meradiel 9072  

Kalibrácia meradiel 2567 

Uznanie prvotného overenia vykonaného v zahraničí 1 

Ostatné 185 

Spolu 11879 
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OBR. 1 PREHĽAD POSKYTNUTÝCH METROLOGICKÝCH SLUŽIEB 

VII.3 Prenos pokynov a informácií v rámci SMU  

V rámci sústavy vnútorných predpisov SMU vydali v roku 2012 generálni riaditelia SMU spolu 
19 rozhodnutí generálneho riaditeľa a 6 smerníc. Na prenos informácií k ďalším článkom ria-
denia SMU sa využívali porady vedenia SMU, operatívne porady s vedúcimi organizačných 
útvarov a ďalšie operatívne porady na nižších stuppoch riadenia. 

Tabuľka VII.2 ROZHODNUTIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA (RGR), VYDANÉ V ROKU 2012  

Označenie Názov rozhodnutia Účinnosť 

RGR/28/2012 Vymenovanie zástupcov zamestnancov SMU pre bezpečnosť a komisie BOZP 7. 12. 2012 

RGR/27/2012 Organizačný poriadok 12. 12. 2012 

RGR/26/2012 Záväzné úlohy SMU na rok 2012 a dispozičné oprávnenia na čerpanie finanč-
ných prostriedkov na záväzné úlohy SMU v roku 2012 

9. 11. 2012 

RGR/25/2012 Riadna inventarizácia stavu majetku a záväzkov SMU 31. 10. 2012 

RGR/24/2012 Organizačná zmena 1. 11. 2012 

RGR/23/2012 Systém manažérstva kvality 19. 10. 2012 

RGR/22/2012 Dodatok č. 1 k Opatreniam na šetrenie výdavkov zo štátneho rozpočtu 10. 10. 2012 

RGR/21/2012 Opatrenia na šetrenie výdavkov zo štátneho rozpočtu 1. 10. 2012 

RGR/20/2012 Úlohy a odporúčania vyplývajúce zo zasadnutia Monitorovacieho výboru k vy-
hodnoteniu Kontraktu č. 1/2012 medzi ÚNMS SR a SMU 

28. 9. 2012 
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RGR/19/2012 Branno-športový dep zamestnancov SMU 25. 9. 2012 

RGR/18/2012 Opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených auditom vy-
konaným ÚNMS SR, ktorý bol zameraný na hodnotenie úrovne vykonávania 
správy pohľadávok v príspevkovej organizácii Slovenský metrologický ústav 

15. 6. 2012 

RGR/17/2012 Zrušenie RGR/09/2012 13. 6. 2012 

RGR/16/2012 Odpísanie pohľadávky 17. 5. 2012 

RGR/14/2012 Zrušenie RGR/08/2012 20. 4. 2012 

RGR/07/2012 Odpísanie pohľadávky 28. 2. 2012 

RGR/06/2012 Odpísanie pohľadávky 28. 2. 2012 

RGR/05/2012 Skúšobné laboratórium SMU 13. 2. 2012 

RGR/04/2012 Prechodné ustanovenia k OS01 1. 2. 2012 

RGR/02/2012 Podmienky čerpania dovolenky zamestnancov SMU v roku 2012 1. 2. 2012 

Tabuľka VII.3 VNÚTORNÉ PREDPISY AKTUALIZOVANÉ V ROKU 2012  

Označenie Názov smernice Dátum zave-
denia 

Ostatná 
zmena 

OS01 Metodika tvorby interných predpisov 1. 9. 2011 1. 12. 2012 

OS24 Poskytovanie metrologických služieb a ich evidencia 1. 10. 2001 1. 2. 2012 

OS/41/2001 Správa majetku štátu v podmienkach SMU Bratislava 1. 9. 2001 15. 7. 2012 

OS/74/2002 Analýza spokojnosti zákazníkov 1. 7. 2002 21. 6. 2012 

SM003 Obeh účtovných dokladov 1. 11. 2011 15. 7. 2012 

SM005 Inventarizácia majetku a záväzkov v podmienkach SMU 1. 11. 2011 15. 7. 2012 

VII.4 Plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy  

V súlade s platnou legislatívou uzatvorili zamestnávateľ a odborová organizácia SMU na rok 
2012 Kolektívnu zmluvu, v ktorej sa obe strany snažili poskytnúť zamestnancom maximálne 
výhody z oblasti pracovných a sociálnych podmienok. Jednotlivé časti zmluvy, týkajúce sa 
pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok, sociálnej politiky, ako aj ochrany zdravia 
zamestnancov sa počas roka plnili zo strany obidvoch zmluvných partnerov.  


