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I.

Identifikácia Slovenského metrologického ústavu

Názov:

Slovenský metrologický ústav (SMU)

Členovia vedenia:
Ing. Iveta Botková

Sídlo:

Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4

riaditeľka úseku generálneho riaditeľa

RNDr. Peter Nemeček, PhD.
vedecký tajomník

Rezort: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR

Ing. Stanislav Musil, PhD.
štatutárny zástupca a námestník generálneho riaditeľa
pre výskum

Generálny riaditeľ:
Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.

RNDr. Anna Nemečková
námestníčka generálneho riaditeľa pre certifikáciu

Ing. Ján Frišták

Kontakty:
tel.: 02/602 94 113 - ústredňa,
02/654 26 208 - sekretariát GR
fax: 02/654 29 592
e-mail: (priezvisko)@smu.gov.sk
URL: http://www.smu.gov.sk

námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku

Ing. Michal Kavecký
námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku

Ing. Pavol Doršic
riaditeľ centra dĺžky, času a akustiky

Ing. Robert Spurný, PhD.
riaditeľ centra hmotnosti a tlaku

Ing. Miroslava Benková

Forma hospodárenia:
príspevková organizácia s príspevkom
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
kapitoly svojho zriaďovateľa Úradu
pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR (ÚNMS SR)

riaditeľka centra prietoku

Ing. Peter Vrabček, PhD.
riaditeľ centra elektriny

Ing. Jozef Dobrovodský, PhD.
riaditeľ centra ionizujúceho žiarenia

Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.
riaditeľ centra chémie

Štatutárny orgán:
generálny riaditeľ SMU

Ing. Juraj Ranostaj
riaditeľ centra termometrie, fotometrie a rádiometrie

Vzťahy organizačných útvarov SMU znázorňuje organizačná schéma v prílohe č. 1.
SMU ako národná metrologická inštitúcia a orgán štátnej správy pôsobí v zmysle zákona
č. 142/2000 Z. z. o metrológii a v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 431/2004 Z. z. (ďalej „zákon o metrológii“) a jej činnosť je do značnej miery podmienená
medzinárodným postavením, dôveryhodnosťou a výsledkami medzinárodného porovnania
metrologických činností.
Ústav má akreditované všetky laboratóriá podľa normy STN EN ISO/IEC 17025, má zavedený
a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000, je signatárom
medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní (MRA), aktívnym členom medzinárodných
metrologických organizácií. SMU je laureátom Národnej ceny SR za kvalitu 2004 v kategórii
organizácia štátnej správy.
Hlavné činnosti
Činnosti SMU sa vykonávajú v rámci kompetencií orgánu štátnej správy, vedecko-výskumných
činností, normotvorných činností i priamych služieb spojených s odovzdávaním jednotky fyzikálnych
veličín a výrobou certifikovaných referenčných materiálov (CRM).
V súlade s dlhodobým poslaním SMU aj v roku 2007 sa hlavná pozornosť sústredila na riešenie úloh
spojených s rozvojom, zdokonaľovaním a udržiavaním národných etalónov (NE) a na harmonizáciu
ich kvality s etalónmi ostatných národných metrologických inštitúcií (NMI).
Významný podiel na činnostiach SMU má poskytovanie metrologických služieb, ktoré vykonáva
na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu ústavu ako národnej metrologickej inštitúcie,
zaručujúcej kvalitu meraní na národnej i medzinárodnej úrovni.
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Hlavné činnosti a povinnosti, ako aj oprávnenia SMU vyplývajú zo zákona č. 142/2000
Z. z. o metrológii a v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.,
ako aj zo zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.
V zmysle uvedeného zákona o metrológii spočíva hlavné poslanie SMU v nasledujúcich trvalých
činnostiach:
− rozpracúva koncepciu rozvoja metrológie, uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti metrológie,
zastupuje SR v medzinárodných metrologických organizáciách, zabezpečuje úlohy vyplývajúce
z tohto členstva a medzinárodné uznávanie NE a certifikovaných referenčných materiálov (CRM);
− zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich
stupníc a v súčinnosti s určenou organizáciou a akreditovanými kalibračnými laboratóriami
odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá používané v hospodárstve;
− koordinuje postup schvaľovania NE a certifikuje RM;
− schvaľuje typy určených meradiel, overuje určené meradlá a vykonáva úradné merania;
− vydáva doklady o spôsobilosti v oblasti metrológie;
− posudzuje splnenie odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu podľa zákona o metrológii;
− zabezpečuje tvorbu slovenských technických noriem a predpisov pre oblasť metrológie;
− zabezpečuje doktorandské štúdium vo vednom odbore metrológia.

II.

Poslanie a strednodobý výhľad SMU

Hlavný prínos SMU pre hospodárstvo SR je v zabezpečení jednotnosti a presnosti merania
fyzikálnych a technických veličín používaním overených a kalibrovaných meradiel, resp.
certifikovaných referenčných materiálov. Ide pritom predovšetkým o meranie v obchode
a pri meraniach súvisiacich s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného
prostredia, v technológii výroby a v iných oblastiach, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy
na výsledkoch merania.
Ďalší zásadný prínos činnosti SMU pre svojich klientov spočíva vo vytváraní technických
predpokladov pre budovanie systémov manažérstva kvality (SMK). Výrobcovia, obchodníci,
ochrancovia zdravia a životného prostredia pochopili, že bez presného merania nemožno hovoriť
o kvalite výroby, ekvivalentnej výmeny, ani hodnovernosti výsledkov úradných meraní.
Strednodobý výhľad vychádza z hlavných cieľov štátnej politiky v oblasti metrológie v SR, ktorá bola
v roku 2003 rozpracovaná pre obdobie vstupu do EÚ. SMU je zodpovedný v štáte
za zabezpečovanie jednotnosti a správnosti meraní, ako aj za zabezpečovanie plnej zlučiteľnosti
metrologického systému SR so systémami vyspelých krajín, predovšetkým EÚ. SMU musí
garantovať vývoj a uchovávanie národných etalónov. Musí presadzovať záujmy SR pri globalizácii
trhu, pri vzájomnom uznávaní certifikátov a výsledkov meraní a pri ochrane verejných záujmov.
V uplynulom období došlo v oblasti metrológie k zásadným zmenám. Tieto zmeny súvisia
predovšetkým s uplatňovaním novej metrologickej legislatívy, t. j. novely zákona č. 142/2000
Z. z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z. z. a príslušných vykonávacích vyhlášok. Zákon je
plne kompatibilný so smernicami EÚ starého prístupu v oblasti metrológie a spotrebiteľsky balených
výrobkov a vytvoril rámec pre zavedenie ďalších smerníc EÚ týkajúcich sa jednotlivých druhov
určených meradiel formou vyhlášok ÚNMS SR k tomuto zákonu.
Hlavnou úlohou v oblasti legislatívy v nastávajúcom období je prevzatie smernice EC nového prístupu
o meradlách (MID – Measuring Instruments Directive) do právneho poriadku SR.
Pri budovaní NE sa finančné prostriedky využívajú v súlade s potrebami ekonomiky SR. V oblasti
prenosu fyzikálnych jednotiek a stupníc, t. j. v oblasti kalibrácie a overovania meradiel sa zvyšuje
dôraz na zvýšenie príjmov za metrologické služby, predovšetkým zavedením služieb do nepokrytých
oblastí a zvýšením efektivity práce zavedením automatizácie procesov.
V oblasti vzdelávania sa vo vyššej miere využívalo vzdelávacie stredisko SMU - vzdelávanie
personálu SMU a organizovanie kurzov pre externých účastníkov.
V oblasti zapojenia sa do nových trendov v oblasti metrológie v Európe a vo svete sa SMU orientuje
na zabezpečenie činností spojených s metrológiou urýchľovačových technológií.
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III.

Kontrakt s ÚNMS SR

Kontrakt medzi ÚNMS SR a SMU na rok 2007 1 sa vypracoval v zmysle uznesenia vlády č. 1067/2000
k „Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a im podriadenými
rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v súlade s dokumentom Audit“ a bol podpísaný oboma
stranami 30. decembra 2005. Kontrakt obsahuje štyri kategórie pozostávajúce z trvalých úloh SMU
vyplývajúcich zo zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov a zo zriaďovacej
listiny SMU:
A. Etalóny
B. Orgán štátnej správy v oblasti metrológie
C. Ostatné aktivity
D. Réžia správy a areálu
Hodnotenie plnenia úloh stanovených v Kontrakte sa vykonávalo priebežne v súlade so stanovenými
pravidlami. Počas roka 2007 sa nevyskytli žiadne závažné problémy v súvislosti s plnením úloh
Kontraktu.
Záverečné hodnotenie splnenia úloh stanovených v Kontrakte vykonala Dozorná rada SMU na svojom
zasadnutí dňa 21. 2. 2008 a jej stanovisko je uvedené v článku 10.3 tejto správy.

IV.

Činnosti SMU

SMU vykonával v roku 2007 činnosti v súlade so zákonom o metrológii, zriaďovacou listinou zo dňa
29. 3. 2005 a Kontraktom s ÚNMS SR na rok 2007. Pre všetky činnosti na jednotlivé úlohy boli
vypracované plánovacie listy, definujúce ciele riešenia, etapy s termínom plnenia, pracovné kapacity,
priestorové požiadavky, finančné náklady bežné a kapitálové. SMU v roku 2007 pokračoval
v realizácii koncepcie štátnej politiky, v rámci ktorej zabezpečoval:
-

udržanie sústavy národných etalónov SR na medzinárodne akceptovateľnej úrovni a optimalizáciu
jej štruktúry s rozvíjajúcimi sa potrebami SR;

-

zabezpečenie trvalého udržania metrologickej a vedecko-technickej úrovne národných a ostatných
referenčných etalónov uchovávaných v SMU;

-

udržanie a upevnenie medzinárodného postavenia SMU v rámci štruktúr EURAMET
s perspektívou plnenia úlohy spojovacieho článku medzi európskymi metrologickými štruktúrami
a rozvíjajúcimi sa metrologickými ústavmi v krajinách strednej a východnej Európy v súlade
s potrebami a požiadavkami SR;

-

aktívne zapojenie sa do kľúčových porovnávacích meraní v rámci dohody MRA a celosvetového
metrologického systému koordinovaného BIPM;

-

prenos veličín na referenčné etalóny a meradlá používané v hospodárstve SR prostredníctvom
skúšok typu, overovaním a kalibráciou týchto meradiel.

V oblasti metrologických služieb bolo snahou SMU maximálne zabezpečiť priemyselnú metrológiu,
transfer surovín, energie a tovarov, ochranu zdravia, životného prostredia, národnú obranu, zavedenie
nových metrologických služieb v súlade s požiadavkami zákona o metrológii a súvisiacich predpisov.
SMU udržiaval odborné kontakty s mnohými vedecko-výskumnými, vývojovými, pedagogickými
a priemyselnými pracoviskami. V rámci rezortu úzko spolupracoval so svojim zriaďovateľom
ÚNMS SR, ako aj s ďalšími rezortnými pracoviskami: SLM, SÚTN a SMI.

1

Úplne znenie Kontraktu 2007 medzi SMU a ÚNMS SR na rok 2007 vrátane príloh je zverejnené na domovskej stránke SMU:
http://www.smu.gov.sk
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Rozvoj, uchovávanie a medzinárodné porovnanie národných a referenčných etalónov
V sledovanom období sa SMU zúčastňoval na medzinárodných porovnávacích meraniach v rámci
poradných výborov BIPM, regionálnych metrologických organizácií a v rámci bilaterálnej spolupráce
v oblasti dĺžky, času, hmotnosti, tlaku, prietoku, elektrických veličín, ionizujúceho žiarenia, fyzikálnej
chémie, fotometrie a termometrie.
Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní sa priebežne určujú kalibračné
a meracie schopnosti (CMC) národných metrologických ústavov, ktoré sa deklarujú v databáze
spravovanej BIPM 2 .
V priebehu roka sa v súlade s plánom na rok 2007 hľadali cesty postupnej racionalizácie prác
na etalónoch a cesty efektívnejšieho využitia súčasnej pracovnej sily.
Ročný plán činností SMU
Uplatňovalo sa efektívne riadenie základných činností ústavu prostredníctvom záväzných úloh
(projektov), ktoré podliehajú pravidelným oponentúram (ak ide o vedecko-výskumné úlohy),
či posúdeniam (ak ide o ostatné úlohy), priebežne sa vyhodnocujú a kontrolujú podľa vypracovaných
a schválených plánovacích listov.
V oblasti koordinácie úloh sa v roku 2007 hlavný dôraz kládol na efektívne využitie prostriedkov
zo štátneho rozpočtu zameraných na rozvoj etalonáže s dopadom na oblasť metrologických služieb
poskytovaných ústavom a tým čo najširšie pokrývanie potrieb metrologického zabezpečenia
hospodárstva.

4. 1

Národné etalóny SMU

Prehľad záväzných vedecko-výskumných úloh SMU v roku 2007
MC (id kód)

Kód
úlohy

220 025

Uchovávanie a zdokonaľovanie NE dĺžky a jeho prenosových
zariadení
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov rovinného uhla a
drsnosti
Uchovávanie NE času a frekvencie, tvorba časovej stupnice UTC
(SMU), odovzdávanie jednotky a stupnice
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj národného etalónu
akustického tlaku na báze reciprocity
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov hmotnosti,
hustoty a viskozity
Primárna a sekundárna etalonáž tlaku

230 180

Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov prietoku plynu

210 011
Centrum dĺžky,
času a akustiky
(210)

210 012
210 030
210 160

Centrum
hmotnosti a tlaku
(220)
Centrum prietoku
(230)

220 020

230 190

Centrum
elektrických
veličín (240)

240 040

Centrum
ionizujúceho
žiarenia
(250)

250 230

240 080

250 231
250 237
260 060

Centrum chémie
(260)

260 300
260 320

Centrum
termometrie,
fotometrie
a rádiometrie (270)

2

Názov úlohy

Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov prietokov
kvapalín
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov jednosmerných
el. veličín
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov striedavých el.
veličín
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj národných etalónov
žiarenia gama, rtg. žiarenia a neutrónov; spolupráca s CC SR
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov aktivity
rádionuklidov
Pracovisko vysokých dávkových príkonov
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov látkového
množstva, pH, elektrolytickej konduktivity
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov vybraných zmesí
plynov, vlhkosti vzduchu
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov spektrálnej
transmitancie, refraktometrie a vývoj, príprava a certifikácia RM

Zodp. riešiteľ
Fodreková
Toman
Doršic
Šebok
Spurný
Chytil
Makovník
Benková
Vrabček
Hanák
Dobrovodský
Švec
Bukovjan
Máriássy
Musil
Pätoprstý

270 050

Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov teploty

Ďuriš

270 070

Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov fotometrie,
optickej rádiometrie a pyrometrie

Nemeček

Pozri BIPM Key Comparison Database: http://kcdb.bipm.org/
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Národný etalón dĺžky
(Úloha 210 011, Mgr. Anna Fodreková)

Predkladaná správa popisuje riešenie úlohy 210 011 podľa etáp v zmysle plánovacieho listu. V rámci
uchovávania a zdokonaľovania NE dĺžky a jeho prenosových zariadení na základe plánu kalibrácie na
rok 2007 sa vykonala rekalibrácia 16 ks vybraných koncových mierok TESA A HOMMEL. Z dôvodu
rozsiahlej rekonštrukcie laboratória dĺžky rakúskeho metrologického ústavu (BEV) sa meranie
frekvencie NE SMU- lasera WINTERS 100, pomocou femtosekundového generátora v BEV
nerealizovalo. Vzájomne sa dohodlo, že len čo bude rekonštrukcia ukončená a laboratórium uvedené
do činnosti, merania sa vykonajú.
Laboratórium dĺžky, v rámci doktorandského štúdia RNDr. Fíru, má v pláne rekonštrukciu 1m
interferometra na kalibráciu koncových mierok do 1000 mm (schéma existujúcej zostavy je na obr.1
vľavo, schéma nového návrhu rekonštrukcie na obr. 2 vpravo).

Obr. 1 Existujúca zostava 1m interferometra

Obr. 2 Nový návrh 1 m interferometra

1 HeNe laser, 2 zrkadlo, 3,4 kompenzačná doska a deliaca doska
5, 6 kútové odrážače, 7 vozík, 8 detektor, 9 zdroj bieleho svetla,
10 objektív, 11 clona, 12 kolimátor, 13 kalibrovaná koncová
mierka, 14 priľnuté zrkadlo, 15 referenčné zrkadlo,
16 kolimátor, 17 clona

1 HeNe laser, 2 zrkadlo, 3,4 kompenzačná doska a
deliaca doska, 5, 6 λ/4 platničky, 7 vozík, 8 detektor,
9 zdroj bieleho svetla, 10 objektív, 11 clona, 12
kolimátor 13 kalibrovaná koncová mierka, 14
priľnuté zrkadlo, 15 referenčné zrkadlo, 16 CCD
kamera, 17 detektor

V terajšej zostave pozorovateľ určuje body optického kontaktu vizuálne po prechode kolimátorom
(16) a clonou (17). Z uvedeného vyplýva, že meranie je zaťažené subjektívnym odhadom. Vizuálne
pozorovanie interferenčného obrazu sa nahradí snímaním tohto obrazu CCD kamerou, čím sa vylúči
subjektívna chyba pozorovateľa. Ďalším zdrojom chyby merania je skutočnosť, že dráhy laserového
lúča a kolimovaného zväzku bieleho svetla nie sú totožné. Ak laserový lúč neobchádza koncovú
mierku úplne symetricky, potom pri náklonoch kútového odrážača (6) a rovinného zrkadla (15) na
vozíku (7) vplyvom piezoelementov, ktoré ich nakláňajú, vedú k chybe merania. Aby sa odstránili
tieto zdroje chýb, bol vypracovaný nový návrh optickej zostavy. Laserový zväzok aj bieleho svetla na
väčšine svojej dráhy postupujú koaxiálne a sú odrážané tými istými povrchmi. Vplyv prípadných
náklonov rovinného zrkadla (15) na vozíku (7) by už bol eliminovaný.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa laboratórium dĺžky zúčastnilo na projekte EUROMET č. 866 porovnanie piezotransduktorov v rozsahu ± 5 µm. Projekt sa zahájil v roku 2006, zúčastnilo sa ho 14
metrologických ústavov. Meranie v SMU prebehlo v mesiaci júl. Následne prebiehalo spracovanie
veľkého počtu meraní a vyhodnotenie meraní. Výsledkom porovnania bolo stanovenie štyroch
koeficientov regresie 3. stupňa závislosti posunu rovinného zrkadla od napätia v rozsahu ± (5 mm),
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dvoch koeficientov lineárnej regresie v rozsahu ± 100 nm a grafy reziduí od regresného polynómu 3
stupňa:.
L (µm) = - 0,00374 (U/U0)3 + 0,02572 (U/U0)2 + 5,22132 (U/U0) + 0,00082 ;
L (nm) = 0,8675 U + 024 ;
Residuals from the 3rd order polynom ial fit
0,008

Residuals (um)

0,006
0,004
0,002
0,000
-0,002
-0,004
-0,006
-0,008
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Voltage (V)

Pracovník laboratória dĺžky R. Fíra, ako zástupca COOMET-u sa zúčastnil na zasadaniach WGDM a
CCL v BIPM, kde prezentoval výročnú správu za tento región. Zasadanie CCL sa zaoberalo prevažne
otázkou modifikácie zoznamu odporúčaných žiarení na realizáciu jednotky dĺžky. Pre SR je
najdôležitejším záverom zasadania, že ak nejaké laboratórium používa HeNe laser 633 nm na merania,
nevyžadujúce neistotu frekvencie nižšiu ako 3x10-6, laser nemusí byť kalibrovaný, keďže hranice jeho
frekvenčného spektra sú determinované šírkou emisnej čiary atómu hélia.
Metrologickú nadväznosť etalónov a meradiel dĺžky zabezpečovalo laboratórium dĺžky priebežne po
celý rok. Najväčšiu časť metrologických služieb tvorili služby v regulovanej sfére podľa zákona
1420/200Z.z. pre petrochemický priemysel, colné sklady a štátne hmotné rezervy. Celkový finančný
objem, v rámci plnenia plánu MS laboratória dĺžky, činil 4 211 250.-Sk. Výnosy za MS znamenali aj
v roku 2007 zvýšenie efektivity NE dĺžky. V rámci neštandardných MS pre fy MEDICONTROL,
ktorá vyvinulo prístroj „analyzátor profilu“ ( vodný fantóm) používaný na meranie klinických zväzkov
γ, X, RTG a elektrónového žiarenia v dvoch smeroch zväzkov žiarenia, sa vykonala kalibrácia tohto
prístroja. Vyvinula sa metóda a kalibrácia pomocou laserinterferometra HP, ktorá sa realizovala po
prvýkrát. Ukazuje sa, že z roka na rok vzrastá počet požiadaviek na kalibráciu neštandardných
meradiel dĺžky, z čoho vyplýva aj vývoj stále nových metód, ktoré laboratórium musí paralelne riešiť
so zabezpečovaním MS. Laboratórium dĺžky zabezpečuje ako jediné primárnu etalonáž v SR, preto je
potrebné naďalej pokračovať v zdokonaľovaní prenosových zariadení NE dĺžky, aby sa SMU mohlo
i naďalej zúčastňovať na medzinárodných porovnávacích meraniach, vyvíjať nové metodiky na tie
meradlá dĺžky, ktorých kalibrácia nie je zatiaľ v SR zabezpečená.
Etalón rovinného uhla a drsnosti povrchu
(Úloha 210 12, Ing. Peter Toman)

Nadviazanie etalónu drsnosti povrchu typ A1 na národný etalón dĺžky prostredníctvom
interferenčného mikroskopu.
Na kalibráciu dominantného parametra - vertikálneho zväčšenia dotykových profilometrov sa
používajú etalóny drsnosti typ A1. Tieto etalóny sú teda prostriedkom na prenos jednotky dĺžky na
dotykový profilometer.
Interferenčný mikroskop na základe fyzikálneho princípu merania mieru odvodzuje od vlnovej dĺžky
svetla použitého na meranie. Na základe predchádzajúcich prác bol pre účely etalonáže vybraný
interferenčný mikroskop VELOMET interphako a. Na tomto mikroskope je vlnová dĺžka svetla
určená vlastnosťami použitého interferenčného filtra. Interferenčné filtre boli skalibrované
s nasledujúcim výsledkom:
Velomet
maximálna priepustnosť pri vlnovej dĺžke 575,0 nm
Epival
maximálna priepustnosť pri vlnovej dĺžke 583,2 nm
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Konštanta K vyjadrujúca závislosť medzi počtom dielikov pootočenia bubienka mikrometrickej
skrutky posúvača fázy a vlnovou dĺžkou použitého svetla (filtra) bola meraná pri rôznych apertúrach.

Pri apertúre 3, kde je najmenej svetla, je rozptyl nameraných hodnôt najväčší, ale vplyv apertúry je
najmenší. V ďalšom bude potrebné vybrať optimálnu hodnotu apertúry pre merania.
Pre interferenčný mikroskop VELOMET bola vypracovaná metodika merania a vyhodnocovania
nameraných výsledkov etalónov typ A1.
Kalibrácia Generátora malých uhlov SAG.
Kalibračné merania boli vykonané na primárnom etalónovom zariadení – špeciálnom otočnom stole
WMT 220 fy Heidenhein (U = 0,005" pre k = 2). Zariadenie je umiestnené v budove „čistého centra“
PTB s extrémne prísnymi požiadavkami na kvalitu prostredia (čistota a klimatizácia).
Otočný stôl WMT sa doplnil o autokolimátor typu HR fy Möller-Wedel (U = 0,005" pre k = 2). Pre
meranie sa použila v SMU navrhnutá metóda kalibrácie - priame porovnanie vertikálnej stupnice
etalónového zariadenia SMU s horizontálnou stupnicou etalónového zariadenia PTB s využitím
transformácie meracej roviny a indikátorom nulového uhla. Vzhľadom k rozmerom generátora malých
uhlov SAG na WMT 220 sa navrhla a vyrobila pomocná plošina s protizávažím, umožňujúca uloženie
SAG na otočný stôl WMT 220 tak, aby sa splnili všetky požadované justážne podmienky. Inštalácia
kalibrovaného zariadenia je znázornená na obr.
V procese merania sa na bubienku SAG
nastavovala potrebná hodnota uhla,
následne sa jeho hodnota kompenzovala
natočením otočného stola WMK tak, aby
údaj autokolimátora, zacieleného cez
optické transformačné členy na zrkadlo
ramena SAG ostal približne nulový. Pohyb
otočného stola mal vypnuté všetky členy
automatického riadenia a bol v čistom
ručnom režime riadenia. Pre čítanie
hodnoty bubienka stupnice SAG sa použil
systém SMU s CCD kamerou. Pre kontrolu
stability meracej zostavy a prenosovej
funkcie optického transformačného člena
sa vykonali kontrolné merania. Vzhľadom
na takmer ideálne podmienky merania (teplota vzduchu 20,00 °C ±0,02 °C, laminárne prúdenie
vzduchu), bol najväčším zdrojom neistoty merania pri procese ručného nastavovania polohy bubienka
SAG čítanie jeho hodnoty. Jedna séria merania v rozsahu (0 – 200)' trvala cca 1/2 h, celkovo sa
zmeralo 6 sérií. Rovnako sa postupovalo pri určovaní periodickej chyby stupnice bubienka SAG, v
rozsahu (95 až 105)', čo predstavuje 2 otáčky bubienka stupnice. Namerané dáta sa preniesli do
tabuľkového procesora PC a vykonala sa ich kontrola s tým, že ďalšie spracovanie sa vykoná v SMU.
Na základe nameraných dát SMU vydal kalibračné certifikáty.
Zavedenie novej metrologickej služby – kalibrácia geometrických parametrov clôn pre meranie
prietoku plynu podľa STN ISO 5167 (vonkajší priemer clony cca 750 mm). Na základe analýzy
geometrických parametrov a ich metrologických charakteristík bola vyvinutá metodika merania na
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adaptovanom zariadení pre kalibráciu uholníkov NME 90°. Pre uchytenie clony vo vertikálnej polohe
bol vyvinutý prototyp úložného rámu, v ktorom clona leží vonkajším priemerom na dvoch oporných
bodoch (guľkové ložiská), umožňujúcich jej otáčanie pri zmene meraného rezu. Pre meranie
vnútorného priemeru clony boli na prstenci NME 90° uchytené v špeciálnych držiakoch dva lineárne
indukčnostné snímače Za účelom hľadania polohy „maximálneho“ priemeru bol úložný rám
umiestnený na troch vzduchových ložiskách. Pre tento účel sa dlhodobo zapožičali vzduchové ložiská
z PTB. Umiestnenie meracej clony DN700 na úložnom ráme počas merania priebehu hrúbky clony
v jednom reze je na obr.
Údaj indukčnostných snímačov sa pred meraním
kalibroval pomocou koncovej mierky s príložkami. Pre
meranie hrúbky clonovej dosky sa použité dva páčkové
indukčnostné snímače. Jeden bol uchytený na prstenci
NME 90° pomocou predlžovacieho nosníka, druhý bol
umiestnený na rúre externého snímača tiež pomocou
predlžovacieho nosníka tak, aby oba snímali súčasne čelo
a zadnú plochu clony v radiálnom smere. Vzdialenosť
snímačov sa kalibrovala pri každom meraní pomocou
koncovej mierky rovnakej menovitej hodnoty ako hrúbka
clony. Hrúbka otvoru clony (od čelnej plochy clony po
skosenú hranu otvoru) sa merala pomocou Abbeho
dĺžkomeru, kde namiesto dotykového čidla bola
pripevnená CCD videokamera. Tá slúžila pre vizuálnu
detekciu obidvoch hrán. Odchýlky rovinnosti čela clony sa
merali pomocou systému CCD kamerového systému
LIMTEK, ktorý bol za týmto účelom od tejto firmy
zapožičaný.

Etalón času a frekvencie
(Úloha 210 030, Ing. Pavol Doršic)

Riešenie úlohy 210 030 v roku 2007 sa zameralo na pokračovanie uchovávania etalónu času
a frekvencie – atómových hodín, ktoré vytvárajú etalónovú časovú stupnicu UTC(SMU).
Časová stupnica SMU je zaradená v systéme tvorby svetového času UTC v BIPM, z ktorej následne
vieme presne hodnotu nášho etalónu. Etalón a medzinárodná spolupráca s BIPM bola v r. 2007 bez
nedostatkov.
Ďalej sa vykonalo náročné meranie GPS signálov, za účelom získania reálnych výsledkov frekvenčnej
stability GPS signálov, pre použitie v metrológii ako frekvenčnej referencie.
Z vykonaných meraní, ktoré trvali s rôznymi obmenami asi tri mesiace, sú nasledovné výsledky.
V oblasti veľmi krátkych vyhodnocovacích časov, t.j. asi do 300 s času merania, relatívna chyba
frekvencie sa rýchlo blíži z hodnôt od 10 -8 až k relatívnej chybe menej ako 10-10. Tento výsledok
zároveň potvrdzuje, že pre rýchle zmeny s meraním GPS signálu pod hodnotu frekvenčnej stability asi
10-9 sa nedá počítať. Toto je oblasť typická pre okamžité merania s meracím intervalom 1 s až 10 s.
V oblasti vyhodnotenia stredných vyhodnocovacích časov – minútových sme merali, sledovali GPS
signál do času 1800 s t.j.1/2 hodiny. Z vykonaných záznamov meraní konštatujeme, že signál je pod
úrovňou hladiny rel. chyby frekvencie 5.10-11, resp. bezpečne je už pod hranicou 1. 10-10 čo hodnotu
niektoré zdroje o vlastnostiach GPS signálu uvádzajú. Dlhý časový úsek vyhodnotenia merania
vlastnosti GPS signálu sme rozdelili na dva celky po viac ako 8 h – 32000 s. Ak uvažujeme
ustaľovanie GPS signálu 30 min., t.j. 1800 s, potom môžeme konštatovať, že relatívna chyba je
typicky v hraniciach pod 1.10-11, pričom pre vyhodnotenie v oblasti za hranicou asi 10 000 s už
výsledky sú v okolí 2.10-12.
Za hranicou 30 000 s integračných časov typicky možno deklarovať rel. chybu frekvencie pod
úrovňou 5.10 -13, pričom sme namerali dlhé – niekoľkohodinové úseky až v 14 ráde stability.
Pre meranie charakteristického koeficienta motorových vozidiel, ktoré sa vyžaduje pre určené
meradlá, sa navrhla a realizovala nová metóda merania. Princíp spočíva vo vymedzení presnej dĺžky
50 m dvomi odraznými stĺpmi (s mikrokútovými odražačmi) a meraním počtu impulzov vozidla
v rozsahu tejto dĺžky.
11

Národný etalón akustického tlaku v procese revízie
(Úloha 210 160, RNDr. Ján Šebok)

V rámci riešenia úlohy sa rekalibrovalo zariadenie zo zostavy etalónu, premerali sa efektívne objemy
etalónových mikrofónov s nominálnym priemerom 24 mm a stanovila sa ich tlaková citlivosť vo
frekvenčnom rozsahu od 40 Hz do 2500 Hz. Posun hodnôt citlivosti jedného z mikrofónov zo zostavy
NE, voči hodnote z medzinárodného porovnania, zostal v celom frekvenčnom rozsahu zachovaný.
Rozšírená neistota kalibrácie mikrofónov typu LS1 v pracovnom frekvenčnom rozsahu 0,04 dB sa
nezmenila. Metrologická nadväznosť na etalóny a meradlá akustického tlaku nižšieho rádu zostala
taktiež zachovaná.
Počas riešenia úlohy sa pripravili poklady pre oponentské konanie v rámci revízie národného etalónu
podľa smernice zásad uchovávania a používania etalónov vypracovaním Súhrnnej správy pre revíziu
národného etalónu akustického tlaku č. 01/210/07. V ďalšom sa spracoval podklad návrhu na revíziu
Prílohy č. 45 o akustických kalibrátoroch k vyhláške č. 48/2001 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška
ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, v ktorej sú konformné technické
a metrologické požiadavky na určené meradlo so slovenskou technickou normou STN EN 60942:2003
Akustické kalibrátory. Tým sa zároveň pripravili podklady pre revíziu PP 08 Akustické kalibrátory,
kde sa vypočítali neistoty skreslenia pistonfónu. Pre PP 19 Meracie mikrofóny sa revidovali výpočty
neistoty stanovenia tlakovej citlivosti mikrofónov s nominálnym priemerom 24 mm. Výsledná neistota
0,04 dB ostala zachovaná.
Opätovne sa premerali a vypočítali impedančné parametre dvoch etalónových kondenzátorových
mikrofónov laboratória SMU Bratislava typu LS 2 s nominálnym priemerom 12 mm. Merania sa
rozšírili o stanovenie tlakovej citlivosti vo frekvenčnom rozsahu od 63 Hz do 2500 Hz s neistotou
merania 0,1 dB. Výsledky merania sa porovnali v rámci neoficiálneho bilaterálneho porovnávacieho
merania s PTB Braunschweig. Neistota merania laboratória PTB bola 0,04 dB. Výsledky meraní
potvrdili výbornú zhodu v rozsahu uvedených neistôt okrem frekvencie 63 Hz, kde bola maximálna
odchýlka 0,13 dB pre jeden mikrofón a 0,17 dB pre druhý mikrofón.
Merací mikrofón 4180- 2049582 porovnávacia metóda

Hladina citlivosti re 1V/Pa (dB)

-37,10

-37,20

-37,30

-37,40

-37,50

-37,60

-37,70

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

Frekvencia (Hz)
hodnoty merané 23. 06.06 v SMU s 1248073 a 1144841

hodnoty merané 6.01.06 v PTB

hodnoty merané 5.05.04 v SMU

Výsledok bilaterálneho porovnávania mikrofónu B&K 4180 v.č. 2049582 s nominálnym priemerom 12 mm

Uchovávanie , zdokonaľovanie a rozvoj etalónov hmotnosti, hustoty a viskozity
(Úloha 220 020, Ing. Robert Spurný, PhD.)

V priebehu prvého štvrťroka 2007 sa vykonala prestavba automatického zariadenia na kalibráciu
závaží v rozsahu 1 kg až 10 kg, postaveného v roku 1996. Prestavba bola nutná z hľadiska potreby
výmeny počítača a aktuálnych softvérov používaných v moderných PC. Softvér ovládania automatu sa
z pôvodného softvéru pre DOS upravil na softvér pracujúci vo Windows XP. Programy ovládania
motorov sa riešili vo Visual Basic 6. Preto sa vyhotovil aj nový elektronický hardvér, nakoľko
pôvodný hardvér pracoval s operačným systémom DOS. Riadenie automatu sa dnes realizuje
prostredníctvom notebooku ACER, riadiaci hardvér je s počítačom spojený cez USB port, podobne aj
čítanie údajov váh ide cez USB port. Pre uvedené modifikácie sa použil softvér riadenia motorov
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vypracovaný v minulom roku a softvér pre čítanie váh COMPORT.exe vo visual basic, spracovaný
v tomto roku. Celkový riadiaci softvér zostal v Quick Basic – modifikovanom pre nový hardvér.
Automat je teraz vybavený aj zariadením na vyvažovanie zaťaženia misky a môže pracovať
v plnoautomatickom režime bez potreby zásahu operátora.

Obr: Pohľad na hornú časť
automatu
SMU
10
kg
s komparátorovými
váhami
a vyvažovacími
oceľovými
kotúčmi.
V rámci doktorandskej práce sa
vyvíja zariadenie
gravimetrického etalónu hustoty
plynov pre meracie telesá –
valcové duralové nádoby objemu
5 litrov.
Pre potreby kalibrácie váh bez
opakovaných meraní sa vytvoril
nový softvér, ktorý metódou
najmenších štvorcov preloží
polynóm príslušného stupňa cez
namerané chyby váh ako funkciu
zaťaženia váh, vypočíta štand.
neistoty typu A ako smerodajnú
odchýlku parametrickej funkcie,
vypočíta neistoty typu B
(z neistôt etalónov) a vypočíta
kombinovanú štandardnú
neistotu pre jednotlivé skúšané
body.
Vyhotovilo sa niekoľko
softvérov pre kalibráciu objemu
laboratórneho skla, kalibráciu
závaží priamou porovnávacou
metódou a pre kalibráciu váh v prostredí EXCEL.
Vykonalo sa preprogramovanie šablón na vyhodnocovanie kalibrácií viskozimetrov podľa zmien OS
02. Vytvorila sa nová šablóna pre kalibráciu výtokových pohárikov. Vypracoval sa pracovný postup
na kalibráciu výtokových pohárikov – pre potrebu zavedenia novej metrologickej služby.
Pre meranie v hmotnosti a hustote sa spracoval softvér na ovládanie zariadenia Meret na meranie
hustoty vzduchu, softvér na snímanie údajov váh pre prostredie Windows XP, softvér vo Visual Basic
na spracovanie meraní metódou najmenších štvorcov. Pre meranie v oblasti hustoty sa spracovali
šablony na kalibráciu hladinomerov a objemu skla.
V rámci plánu rekalibrácie sa vykonali kalibrácie všetkých etalónov hmotnosti, hustoty a viskozity.
Vykonala sa aj rekalibrácia oceľových etalónov hmotnosti 1 kg priamym porovnaním s PtIr etalónom
hmotnosti No 65.
V rámci služieb vykonávaných pre zákazníkov sa vykonala kalibrácia, resp. overenie nasledovných
meradiel:
Váhy: 77 ks – kalibrácia, 54 ks - overenie, príjem 486 tis Sk
Závažia: 36 súprav – kalibrácia, 6 ks – overenie, príjem 468 tis Sk
- Odmerné sklo - 296 kusov a 20 kusov sklenených areometrov. Príjem 165 tis Sk – sklo, 110 tis SK –
sklené areometre.
- vibračné hustomery 65 kusov (z toho 45 Sarasota, 12 Micromotion, 6 Promass, 1 Optimass, 1
Corimass), Príjem 1308 tis Sk
- hladinomery typu Sakura 147 kusov, príjem 809 tis Sk.
- sklenené kapilárne viskozimetre typu Ubbelohde 18 kusov, rotačné viskozimetre 7 kusov a 3 kusy
Hopplerových viskozimetrov, Príjem 286 tis Sk.
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Zabezpečilo sa nadviazanie odvodených veličín pre laboratóriá SMU, (závažia pre lab. hustoty, tlaku,
prietok, váhy pre laboratóriá prietoku a chémie, referenčné materiály viskozity a hustota kvapalín).

Spracovala sa správa pre vyhodnotenie medzinárodného kľúčového porovnávacieho merania
COOMET Project 257/Sk-a/02, Key comparison stainless steel 1 kg mass standards COOMET.M.M-K1. Realizovalo sa medzinárodné porovnávacie meranie v oblasti
kinematickej viskozity projekt ASTM D.02.07.A.
V rámci projektu "ASTM Cooperative Kinematic Viscosity Program", organizovaného firmou Cannon
Instruments Company (CIC), sa laboratórium viskozity zúčastnilo medzinárodného porovnávacieho
merania referenčných materiálov kinematickej viskozity, ktorého sa zúčastnilo 25 laboratórií z 18
krajín sveta. Od organizátora merania sme dostali vzorky s označením S3, N26, N1000 a S30000.
Našou úlohou bolo zmerať ich kinematickú viskozitu pri teplote 20 °C a 40 °C.
Merania sme realizovali na etalonážnom zariadení NE viskozity vo viskozimetroch etalónu s dĺžkou
kapiláry 500 mm. Vzorka sa merala dva razy v tých istých viskozimetroch, zo všetkých meraní v
každom viskozimetri sa vybrali vždy tri hodnoty.
Dosiahla sa veľmi dobrá zhoda a všetky merania v rámci deklarovanej neistoty pokrývajú výsledný
aritmetický priemer dosiahnutý zo všetkých meraní.
Aktivity realizované mimo rozsahu plánovacieho listu úlohy
Uvedenie do činnosti, vytvorenie riadiaceho softvéru a justáž automatického zariadenia (konštrukčný
princíp ako v automatoch SMU) na kalibráciu súprav závaží v rozsahu 100 g až 1 g v BIPM Sevres
s váhami Mettler AX 106, Zariadenie po uvedení do činnosti dosiahlo smerodajnú odchýlku merania
0,0008 mg, pri hodnote dielika váh 0,001 mg.

Obr: Automatické zariadenie na kalibráciu závaží do 100 g v BIPM
Justáž automatického zariadenia na kalibráciu súprav etalónov hmotnosti v rozsahu 1 g až 1 mg
v NMI Delft s mikrováhami Sartorius CCE6, Max 10 g, d = 0,0001 mg. Automat s novými váhami
získal možnosť kalibrácie závaží od 10 g do 1 mg, pričom aj pri max zaťažení je smerodajná odchýlka
merania menšia ako hodnota dielika váh.
Primárna a sekundárna etalonáž tlaku
(Úloha 220 025, Ing. Miroslav Chytil)

Ťažisko bolo vo vývoji a realizácii piestového tlakomera s regulovateľnou štrbinou tlakovej mierky.
Týmto bude umožnené pokračovať v rozširovaní tlakovej stupnice smerom k vyšším tlakom, nakoľko
doterajšie riešenie piestových tlakomerov s voľným uložením tlakovej mierky bolo limitované veľkým
poklesom piesta pri vyšších tlakoch, v dôsledku zväčšovania medzery medzi piestom a puzdrom,
vplyvom elastickej deformácie tlakovej mierky. Piestový tlakomer, vrátane generátora tlaku do 1 GPa,
bol úspešne realizovaný a otestovaný do tlaku 200 MPa, pričom existuje potenciál ďalšieho
14

rozširovania tlakového rozsahu smerom k vyšším tlakom. Pôvodne dohodnuté medzinárodné
porovnávanie na december 2007 sa z organizačných dôvodov preložilo na rok 2008.

V roku 2007 prebehla, vzhľadom k personálnym zmenám, aj reorganizácia laboratória vákua, pričom
hlavným cieľom bolo preskúmať stav existujúcich vákuových aparatúr, ktoré sa dlhodobo nepoužívali
a zistiť ich charakteristiky. Keďže sa nepodarilo nájsť detailné záznamy, ktoré charakterizujú vákuové
aparatúry z hľadiska tesnosti systému, čerpacej rýchlosti pripojených čerpacích systémov a prípojných
miest, bolo potrebné začať s charakterizáciou od úplného začiatku. Podarilo sa zabezpečiť kontinuitu
metrologických služieb v oblasti vákua a boli zabezpečené podmienky pre ďalší rozvoj metrológie
nízkych absolútnych tlakov pod 0,1 mPa.
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Obr.
Vákuová aparatúra na
nadväzovanie
kapacitných
vákuometrov na NE tlaku.

Vykonala sa kalibrácia etalónov
používaných pre metrologické
služby (nadviazaním kapacitných
vákuometrov
na NE tlaku
a kalibráciou
He
netesnosti
v ČMI) , čím sa prepojila stupnica
NE tlaku a NE vákua.
Okrem hore uvedených vývojových etáp sa v oblasti uchovávania etalónov tlaku zrealizovali krížové
porovnávania vzduchových mierok v rámci etapy „Vzájomné porovnanie mierok - plyn“ a krížové
porovnávania olejových mierok v rámci etapy „Vzájomné porovnanie mierok - kvapalina“. Taktiež sa
uskutočnilo previazanie tlakovej stupnice laboratória tlaku a laboratória vákua v oblasti tlakov 1kPa až
5 kPa.
Obr. Merací systém na kontrolu monitorov
vitálnych funkcií pacienta
Na základe prílohy č. 40 k vyhláške č. 210 sa
zaviedla metrologická kontrola monitorov
vitálnych funkcií pacienta používaných v
klinickej praxi, ktorých súčasťou sú invazívne a
neinvazívne meradlá tlaku krvi. Simulátor tlaku
krvi, ktorý bol v laboratóriu tlaku pre tieto účely
vyvinutý, umožňuje simulovať tlakové impulzy v
manžete oscilometrického meradla podľa vopred
nastaveného algoritmu pri rôznych stavoch
pacienta podľa požiadaviek klinických pracovísk
zdravotníctva.
V rámci služieb sa vykonali kalibrácie meradiel tlaku a vákua v celkovom objeme príjmov
1494 tis.Sk.
Všetky etapy, aj napriek drobným sklzom v priebehu roka, boli splnené.
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Etalóny prietoku plynov
(Úloha 230 180, Ing. Štefan Makovník)

V máji 2007 sa ukončili výskumné a realizačné práce na vývoji primárnych etalónov prietoku
a pretečeného objemu plynov. Tento proces bol zavŕšený vyhlásením dvoch primárnych
etalonážnych zariadení pre prietok plynov za Národný etalón SR. Národný etalón prietoku
a pretečeného objemu plynu pracuje v rozsahu prietoku (0,01 až 65) m3/h s kombinovanou
štandardnou neistotou lepšou ako 0,06 % z meranej hodnoty prietoku. Pozostáva z dvoch
primárnych etalonážnych zariadení. Prvým zariadením je primárny etalón s ekvivalentným
množstvom natečenej kvapaliny EKVI (obr.č.1 vľavo) a druhým zariadením je primárny etalón so
zvonom PEZ (obr.č.1 vpravo). Porovnanie parametrov Národného etalónu SR sa uskutočnilo
v rámci bilaterálnych porovnávacích meraní s nemeckým metrologickým laboratóriom PTB
Braunschweig. Porovnávacím meradlom boli dýzy s kritickým režimom prúdenia, ktoré sa
vyznačujú veľkou stabilitou hodnoty prietoku pri dodržaní predpísaných podmienok pri ich
používaní ako etalónu prietoku. Na nasledujúcich dvoch grafoch sú zobrazené výsledky
z porovnávacích meraní medzi SMU a PTB.

Obr. č.1 Národný etalón prietoku a pretečeného objemu plynu (č. 035/07)
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Pre potreby priemyslu zabezpečuje laboratórium prietoku plynov nadväznosť meradiel prietoku
plynu, ktorá vyplýva zo zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o metrológii.
Laboratórium zabezpečuje kalibrácie špeciálnych plynomerov a prietokomerov na plyny
používaných pri meraniach v súvislosti s ochranou životného prostredia, zdravotníctva a iných
oblastí, ktoré spadajú do regulovanej sféry a nie sú zabezpečované inými laboratóriami.
Laboratórium prietoku plynu pre túto úlohu vyvíja skúšobné zariadenie, ktoré s lepšími
parametrami ako doteraz bude zabezpečovať túto spoločenskú požiadavku. Pre toto zariadenie sa
v roku 2007 vypracovala štúdia. Skúšobné zariadenie bude pracovať v rozsahu prietoku (1 až
1000) m3/h a etalónové meradlá bude tvoriť sada 14 kusov kritických dýz. Kritické dýzy budú
nadväzované na Národný etalón SR.
V roku 2007 sa naše laboratórium aktívne zapájalo do medzinárodnej spolupráce v rámci projektu
COOMET č. 219/Sk – 00. Laboratórium v tomto projekte dosiahlo výborné výsledky. Na
nasledujúcich grafoch sú zobrazené výsledky meraní v časti projektu, ktorý sa zaoberal rozsahom
prietoku (100 až 1000) m3/h. V prvom grafe sú výsledky všetkých zúčastnených laboratórií
a v druhom je znázornený výsledok merania SMU v porovnaní s referenčnou hodnotou veličiny
prietoku KCRV.
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Porovnávacie meranie projekt COOMET turbínový plynomer DAE G650
v.č. 0004455
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Etalóny prietoku kvapalín
(Úloha 230 190, Ing. Miroslava Benková)

Za účelom spresnenia výsledkov a zníženia neistoty merania sa vykonali práce pri doplnení národného
etalónu prietoku vody, t. j. doplnenie o systém kontinuálneho merania teploty a tlaku. V SR sa
nachádzajú najmenej štyria výrobcovia vodomerov s celkovou produkciou cca 5 až 6 mil. ks
vodomerov, pričom dôraz presnosť prietokov od 6 l/h sa stále zvyšuje. Z tohto dôvodu sa vyskytla aj
požiadavka zabezpečiť metrológiu v tejto oblasti. Nadväzne po rozšírení rozsahu národného etalónu
prietoku vody v predchádzajúcich rokoch sa venovala pozornosť aj zabezpečeniu nadväznosti
autorizovaných a akreditovaných laboratórií zabezpečujúcich overovanie vodomerov. Navrhlo sa
a bolo zabezpečené zariadenie, ktoré tieto parametre spĺňa a v budúcnosti je možnosť použitia aj pre
medzinárodné porovnanie.

Obr. Zariadenie na meranie prietokov od 6 l/h do 100 l/h
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V súvislosti s požiadavkou na kalibráciu a overovanie zariadení na plnenie KEG sudov bola vyvinutá
a vyrobená odmerná nádoba na overovanie dávkovacieho zariadenie na plničke KEG sudov. Na
základe požiadavky ÚNMS SR a žiadateľa na výrobu bioetanolu, pracovníci centra spolupracovali na
vytvorení systému merania pri výrobe bioetanolu a systému overovania jednotlivých meracích
zariadení. V tejto súvislosti sa spolupracovalo na vytvorení všeobecne záväzného predpisu pre
prevádzky výroby liehu a metodiky pre colný úrad, ktorý vykonáva v súlade so zákonom pravidelné
kontroly.
Naďalej sa venovala pozornosť metodickým pokynom pri posudzovaní meradiel prietoku podľa
Nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z., ako aj spolupráca pri aplikácii harmonizovaných európskych
noriem a medzinárodných odporúčaní OIML v oblasti prietoku.
Laboratórium statického objemu sa zaradilo v rámci projektu CCM.FF-K4 do kľúčových porovnaní
objemu vody s 20 l nádobou.

Obr. Odmerná nádoba na overovanie dávkovacieho zariadenia na plničke KEG sudov
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov jednosmerných elektrických veličín
(Úloha 240 040, Ing. Peter Vrabček, CSc.)

Spracovali sa výsledky medzinárodného porovnania – projekt bilaterálneho porovnania jednotky
jednosmerného napätia na báze Josephsonovho javu a porovnanie stupnice napätia s ČMI. Výsledky
v oblasti primárnych etalónov potvrdili, že výmena čipu nominálnej úrovne 10 V v národnom etalóne
SR bola úspešná – potvrdilo sa, že metrologické parametre etalónu sú na špičkovej svetovej úrovni.
Toto potvrdili aj kalibrácie elektronických referenčných etalónov jednosmerného napätia Fluke 732B
a Datron 4910 na národnom etalóne. O týchto výsledkoch bol pripravený príspevok na medzinárodnú
konferenciu o presných elektromagnetických meraniach. Zo záverečnej správy o porovnaní stupníc
jednosmerného napätia a kalibračných certifikátov vyplýva, že je možné referenčný delič napätia
Fluke 752A plne zaradiť do zostavy národného etalónu NE11/98 a realizovať prenos stupnice
jednosmerného napätia s relatívnou neistotou na úrovni 0,5÷2 μV/V. Všetky súčasti etalónu stupnice
jednosmerného napätia boli rekalibrované. Vyhodnotila sa dlhodobá stabilita deliacich pomerov
etalónového deliča jednosmerného napätia ako aj dlhodobej stability hodnoty napätia zdroja
referenčného napätia Datron. Výsledky dosiahnuté v oblasti skupinových etalónov 1 Ω a 10 kΩ, ako aj
v oblasti zabezpečenia etalonážnych zariadení a taktiež tvorby stupnice elektrického odporu pri
jednosmernom prúde vytvárajú dostatočne presný základ na prenos veličiny na nižšie etalonážne
úrovne do akreditovaných a priemyselných laboratórií. Tým sa v SMU zabezpečuje táto veličina na
medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov striedavých elektrických veličín
(Úloha 240 080, Ing. Ján Hanák)

Realizovala sa inovácia referenčného etalónu výkonu a práce a národného etalónu elektrickej kapacity,
čo umožnilo skvalitnenie ich parametrov. Vykonali sa práce súvisiace s kalibráciou meracích častí
etalónov striedavých elektrických veličín, ktoré majú rozhodujúci vplyv na ich metrologické
parametre a analýza ich chýb a neistôt. Uskutočnili sa porovnávacie merania medzi SMU a ČMI pre
oblasť elektrickej práce a započala sa príprava porovnaní pre oblasť kapacity a striedavého odporu.
Čiastočne boli spracované podklady pre vyhlásenie národného etalónu vysokofrekvenčného výkonu.
V problematike vysokofrekvenčných veličín je možné pokračovať až po vyriešení personálneho
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obsadenia pracoviska. Pre potreby zabezpečenia metrologických služieb sa rekalibrovali pracovné
etalóny striedavých elektrických veličín v požadovanom rozsahu.
.
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj národných etalónov žiarenia gama, rtg. žiarenia
a neutrónov, spolupráca s Cyklotrónovým centrom
(Úloha 250 230, Ing. Jozef Dobrovodský, PhD., RNDr. Jaroslav Compel, Ing. Valent Jenis, Ing. N. Durný )

Vo výskumno-vývojovej oblasti sa aplikovala alaninova dozimetria v rámci spoločného projektu –
alaninova/EPR dozimetria 18 MeV protónového rádioterapeutického zväzku. Boli realizované úvodné
práce pre absorpčnú kalorimetriu v protónovom zväzku, vrátane simulačných MonteCarlo výpočtov.
Nový DIS systém osobnej dozimetrie sa uviedol do skúšobnej prevádzky, začalo sa jeho porovnávanie
s TLD legálnym dozimetrickým systémom. Uvedený dozimetrický systém sa úspešne použil aj
v rámci medzinárodných medzilaboratórnych porovnávacích meraní.
Rtg. etalónové zariadenie sa doplnilo o meranie vysokého napätia.
Zariadenie neutrónového generátora sa doplnilo o tenký „metrologický“ terčík. Na základe jeho
aplikácie sa pripravuje rozšírenie rozsahu národného etalónu neutrónov.
V rámci spolupráce s CC SR sa spracovali požiadavky na metrológiu vákua a návrh jeho
zabezpečenia.
Národný etalón aktivity rádionuklidov
(Úloha 250 231, Doc. Ing. Anton Švec, CSc.)

Vypracoval a spresnil sa základný model merania plošnej aktivity rádionuklidových zdrojov alfa
a beta žiarenia metódou absorpčných funkcií vo vzduchu a pokračuje sa v spolupráci s PTB s použitím
pevných materiálov.
Metodika konštrukcie kalibračných kriviek účinnosti polovodičových detektorov pre
gamaspektrometriu bola úspešne obhájená na dvoch úrovniach doma i v zahraničí. Predpokladajú sa
ďalšie aplikácie.
Obstaranie a sprevádzkovanie nového etalónového zariadenia na meranie aktivity alfa, beta a
nízkoenergetických gama emitujúcich rádionuklidov na báze kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
sa nepodarilo realizovať pre nedostatok finančných zdrojov. Úloha prechádza do nasledujúceho
obdobia.
Pracovisko vysokých dávkových príkonov
(Úloha 250 237, Ing. Ján Bukovjan)

V úlohe je uvedený stručný súhrn prác Centra ionizujúceho žiarenia SMU, nie iba za rok 2007, ale aj
za predchádzajúce obdobie riešenia úlohy spojenej s budovaním pracoviska vysokých dávkových
príkonov a etalónu vysokých dávok. V predchádzajúcom období sa pripravovala realizácia pracoviska
s lineárnym urýchľovačom v areáli SMU. Uvedené podklady sa taktiež používajú pri súčasnej
realizácii pracoviska elektrónového urýchľovača budovaného v areáli Trenčianskej univerzity A.D.
Práce na realizácii pracoviska lineárneho urýchľovača pokračujú v súlade zo Zmluvou o dielo č. EOU
012-806/06, vrátane príloh 1 až 4 a v súlade s aktualizáciou postupu a zmenami obsahu a náplne
zadania v koordinácii s ÚNMS SR v priebehu roka 2007.
Národné etalóny látkového množstva, pH, elektrolytickej konduktivity
(Úloha 260 060, Ing. Michal Máriássy, PhD.)

Vykonávali sa všetky práce spojené s udržiavaním jednotlivých etalónov. Rekalibroval sa súbor
Jonesových článkov používaných pre meranie CRM elektrolytickej konduktivity a súbor primárnych
tlmivých roztokov v rozsahu pH (1,68 - 10,01) definičnou metódou v článku bez prevodu.
Zmerala sa teplotná závislosť fosfátového tlmivého roztoku (pH=7).
Modernizoval sa etalón látkového množstva nákupom nového zariadenia a úpravou softvéru, nové
zariadenia budú zaradené do zostavy v roku 2008.
Priebežne sa pripravovali a kalibrovali certifikované referenčné materiály pre oblasť látkového
množstva, pH a elektrolytickej konduktivity pre zákazníkov.
V rámci funkcie pilotného laboratória sa zorganizovalo následné kľúčové porovnávacie meranie
CCQM-K18.1 (pH uhličitanového roztoku), v ktorom výsledky SMU predstavujú spojenie
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k referenčnej hodnote pôvodného porovnania CCQM-K18 a vypracovala sa záverečná správa (Draft
A).
Zorganizovala sa štúdia CCQM-P89 Dusičnany a dusitany v kalibračných roztokoch a vode (v
spolupráci s NRC, Kanada) a kľúčové porovnanie CCQM-K59 Dusičnanové a dusitanové kalibračné
roztoky. Boli pripravené vzorky, premeraná homogenita a stabilita, prebehla distribúcia a meranie
vzoriek v rámci kľúčových porovnaní, vypracovali sa drafty A správ z porovnaní. Výsledky SMU
v CCQM-K59 boli výborné pre dusičnany aj dusitany (na obrázkoch).

SMU

INTI

VNIIM

1,005
1,000

VNIIM

0,995

NMIJ

1,010

1,005
1,000

NIM

SMU

1,015

0,995

LNE

1,010

LNE

1,015

NMIJ

NIM

1,020

KRISS

1,020

INTI

1,025
NIST

1,025

KRISS

w(NO2) / g/kg

w(NO3) / g/kg
1,030

0,990

0,990

Vzhľadom na reputáciu v oblasti coulometrie sa uskutočnilo platené školenie zahraničného pracovníka
z UNIIM, Rusko.
Národné etalóny zmesí plynov, vlhkosti vzduchu
(Úloha 260 300, Ing. Stanislav Musil, PhD.)

Vyvinula sa metóda validácie RM plynných zmesí reaktívnych plynov (NO, NO2, SO2) s nízkymi
a stopovými koncentráciami za použitia dynamického zmiešavača plynov.
Rozšírila sa stupnica merania vlhkosti vzduchu pomocou etalónového zariadenia na teploty v rozsahu
nad 25ºC do 50 ºC.
Priebežne sa pripravovali , kalibrovali a validovali primárne RM – propán v dusíku, CO v dusíku, CO2
v dusíku, CO+CO2 + propán v dusíku, CO+CO2 + propán + metán v dusíku, SO2 v dusíku, NO
v dusíku, NO2 vo vzduchu, etanol v dusíku a syntetický zemný plyn. V rámci prípravy syntetického
zemného plynu sa aplikovala nová metóda prípravy s pridávaním pentánov v kvapalnej forme.
V rámci úlohy sa vytvorilo metrologické zabezpečenie overovania procesných plynových
chromatografov.
Národné etalóny spektrálnej transmitancie, indexu lomu
(Úloha 260 320, Ing. Viliam Pätoprstý, PhD.)

Vyvinula a zaviedla sa nová metóda kalibrácie CRM rozptylu žiarenia (jodid draselný, KI), s využitím
vlnovej dĺžky 260 nm odpovedajúcej absorpčnej hrane roztoku CRM (hustota ρ, = 10 g.dm3)
s využitím jedinej spektrometrickej kyvety a nediferenčnej metódy merania, čím sa eliminovala zložka
štandardnej neistoty spôsobená neidentitou dvojice kyviet. Zvýšila sa správnosť kalibrácie CRM ale
tiež rýchlosť a jednoduchosť metódy.
Vyvinula sa tiež nová metóda kalibrácie heterochromatického rozptylu žiarenia pracovných meradiel
transmitancie a absorbancie (spektrometre UV-VIS).
Uskutočnila sa rekalibrácia a recertifikácia súboru (7- členný) CRM indexu lomu, slúžiaceho na
kalibráciu refraktometrov v praxi.
Priebežne sa sledovala stabilita CRM spektrálnej transmitancie pre oba rozsahy vlnových dĺžok – UV
i viditeľnej oblasti spektra.
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Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov teploty
(Úloha 270 050, Ing. Juraj Ranostaj, PhD.)

V rámci zabezpečovania medzinárodnej ekvivalencie národného etalónu teploty laboratórium
termometrie participovalo v dvoch medzinárodných porovnávacích meraniach. Jednalo sa o kľúčové
porovnanie baniek trojného bodu vody EURAMET T-K7 a regionálne porovnanie národných etalónov
teploty v rozsahu od trojného bodu vody po definičný pevný bod zinku (organizované regionálnou
metrologickou organizáciou COOMET). V obidvoch porovnávacích meraniach laboratórium
vystupuje v pozícii koopilotného laboratória zabezpečujúceho nadväznosť porovnania na
porovnávacie meranie CCT T-K7, prípadne CCT T-K3 organizované poradným výborom pre teplotu
CIPM. Všetky merania ktoré mali byť vykonané v SMU, sa ukončili v priebehu roka 2007.
Porovnávacie merania sú v štádiu vyhodnocovania. Oficiálne publikovanie výsledkov sa očakáva
v priebehu roka 2008.
V rámci výskumných a vývojových prác sa laboratórium podieľa na projekte EURAMET 732
„Toward more accurate temperature fixed points“. SMU v tomto projekte vystupuje v úlohe pilotného
laboratória pracovnej skupiny WG3 zameranej na vývoj a štúdium novej generácie baniek definičného
pevného bodu gália. Výskumné práce realizované v SMU sa zamerali na vývoj sady primárnych
baniek definičného pevného bodu gália a na štúdium vplyvu nečistôt na teplotu a priebeh fázovej
premeny.
V rámci zavádzania nových postupov pri realizácii teplotnej stupnice sa vykonala séria meraní nových
baniek trojného bodu vody so známym izotopickým zložením, ktoré budú slúžiť ako podklad pre
začlenenie týchto baniek do zostavy Národného etalónu teploty. Banky Hart Scientific No. 1019 a
Hart Scientific No. 1030 boli porovnané s bankami Isotech C-100 a TBV VNIIM, ktoré boli
medzinárodne porovnané v porovnaniach CCT-K7 a EURAMET T-K7.
Uchovávanie, zdokonaľovanie a rozvoj etalónov fotometrie, optickej rádiometrie
a pyrometrie
(Úloha 270 070, RNDr. Peter Nemeček, PhD.)

Výskumné práce sa v súlade s plánom doktorandského štúdia zamerali na realizáciu teplotnej stupnice
rádiometrickými prostriedkami. Po vykonaní teoretickej analýzy problému a vyhodnotení technických
možností laboratória v roku 2006 sa práce zamerali na experimentálnu verifikáciu modelu merania
teploty s detektorom typu TRAP a infračerveným detektorom typu InGaAs. V súlade s teoretickou
štúdiou sa experimentálne stanovili korekcie na absorpciu optického žiarenia vodnými parami
v spektrálnych pásmach 1100 nm až 1200 nm a 1350 nm až 1450 nm v rozsahu bežných laboratórnych
podmienok. Na základe experimentu sa vypracovali modely pre stanovenie tejto korekcie v závislosti
na teplote, relatívnej vlhkosti a dĺžke optickej dráhy. Verifikácia modelu vyjadrujúceho prevod
optickej energie meranej optickým rádiometrom na teplotu sa vykonala za pomoci modelu čierneho
telesa Land 1600 B2 v rozsahu teplôt 300°C až 1550°C, pričom ako referenčné teploty sa použili
hodnoty zmerané etalónovým fotoelektrickým pyrometrom FEP1. Stredná hodnota rozdielov medzi
teplotou meranou rádiometrami KQNo1 (TRAP) resp. InGaAs 1 a pyrometrom FEP 1 je -0,1°C až 0,2°C so štandardnou neistotou ± 0,35°C. Vzhľadom na hodnotu neistoty, ktorej primárnym zdrojom
je nestabilita teploty modelu čierneho telesa, možno stupnice realizované rádiometricky a podľa ITS90 na tomto zdroji (sic!) (FEP1 je kalibrovaný modelom čierneho telesa na teplote fázovej zmeny
zlata) považovať za totožné v rozsahu teplôt 900°C až 1550°C.
Práce na uchovávaní a zdokonaľovaní etalónov sa v oblasti optickej rádiometrie zamerali na
rekalibráciu etalónov žiarivého toku. Výsledky nadväznosti absolútneho rádiometra Rs-5900
a spektrorádiometrov KQNo1 a KQNo2 na etalónový spektrorádiometer preukázali, že stupnica
uchovávaná na rádiometroch Rs-5900 a KQNo1 je stabilná v rámci relatívnej štandardnej neistoty
merania žiarivého toku ±0,0015 v spektrálnom rozsahu 400 nm až 1050 nm. U spektrorádiometra
KQNo2 bola zistená zmena spektrálnej kvantovej účinnosti -0,002 v spektrálnom rozsahu 600 nm až
920 nm. Porovnania spektrálnych účinností u detektora KQNo1 s analogickým detektorom
používaným v BIPM pre kľúčové porovnávacie merania naznačujú, že doposiaľ používanú hypotézu
o neselektívnosti detektora rádiometra Rs5900 možno spochybniť a spresniť stupnicu žiarivého toku
meraním spektrálnej odraznosti v spektrálnom obore 280 nm až 500 nm.
V laboratóriu fotometrie sa nový personál zameral na zvládnutie problematiky odovzdávania veličiny
intenzity osvetľovania na užívateľské meradlá. Táto problematika bola novým personálom nielen plne
zvládnutá a bolo zabezpečené kontinuálne poskytovanie služieb, ale bola aj vypracovaná nová
metodika kalibrácie luxmetrov založená na využití referenčného luxmetra. Táto komparačná metóda
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nahradila doteraz používanú metódu referenčného zdroja so známou svietivosťou. Jej nespornou
výhodou je odstránenie problémov s používaním štvorcového zákona, ktorý je v praktickom použití
zaťažený značnými chybami vyplývajúcimi z justáže referenčného zdroja, kalibrovaného meradla
a z principiálneho porušenia predpokladu bodového zdroja. Novou metódou sa v súčasnosti znížila
neistota kalibrácie luxmetrov z pôvodných 4 % na 2% v celom rozsahu stupnice intenzity osvetlenia.
4.2.

Medzinárodná spolupráca pri plnení záväzných úloh

Ako aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2007 v oblasti medzinárodnej spolupráce sa SMU
zameral predovšetkým na plnenie tých úloh, ktoré mu, ako signatárovi Dohovoru o vzájomnom
uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými
metrologickými ústavmi (MRA), vyplývajú z jeho dikcie.
Medzi najvýznamnejšie aktivity v sledovanom období je možno zaradiť účasť na medzinárodných
porovnávacích meraniach, výsledky ktorých sa deklarujú v databáze spravovanej BIPM ako meracie
možnosti každého účastníckeho laboratória. Na určovaní kalibračných a meracích schopností (CMC)
sa národné metrologické ústavy zúčastňujú prostredníctvom regionálnych metrologických organizácií.
SMU na tejto časti participuje hlavne cez EURAMET e.V. (do 1.6.2007 EUROMET). Tabuľky CMC
spracované SMU sú na dobrej úrovni s preukázanou medzinárodnou nadväznosťou. V rámci
COOMET vedie SMU významnú spoluprácu v oblasti systémov manažérstva kvality.
Medzinárodné akcie na pôde SMU
V sledovanom období sa realizovali na pôde SMU zasadnutia v rámci Technického výboru COOMET
pre ionizujúce žiarenie a rádioaktivitu a projektu iMERA. Pripravované podujatia prebehli po vecnej
a organizačnej stránke k plnej spokojnosti zahraničných účastníkov, od ktorých máme veľmi pozitívne
odozvy.
Por.
č.

Názov podujatia

Termín podujatia

Počet účastníkov
(zahr. + SR)

1

Zasadnutie v rámci Technického výboru COOMET pre ionizujúce žiarenie a
radioaktivitu

20. - 21. 9.

10+5

2

Zasadnutie v rámci projektu iMERA

10.-12.10.

30+3

I.

Realizované zahraničné pracovné cesty, súvisiace s medzinárodným uznávaním etalónov za
rok 2007

Plánované
Por.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Názov podujatia

Termín

Miesto konania

Zasadnutie Technického výboru EUROMET-METCHEM + zasadnutie pracovných
skupín
Zasadnutie Rady prezidenta COOMET
Zasadnutie Technického výboru EUROMET pre kvalitu
Zasadnutie Technického výboru EUROMET pre hmotnosť a pridružené veličiny
Zasadnutie Technického výboru EUROMET pre prietok
Zasadnutie Technického výboru Fóra kvality COOMET + zasadnutie Fóra kvality
COOMET + zasadnutie Technického výboru COOMET pre informácie a vzdelávanie
Zasadnutie Konzultatívneho výboru pre hmotnosť (CCM) pri BIPM
Zasadnutie Technického výboru EUROMET pre termometriu + vlhkosť
Zasadnutie Konzultatívneho výboru pre látkové množstvo (CCQM) pri BIPM +
zasadnutie pracovných skupín + workshop
Zasadnutie Výboru COOMET + zasadnutie spojeného výboru COOMET pre etalóny
Zasadnutie Technického výboru EUROMET pre interdisciplinárnu metrológiu
(INTMET)
18. zasadnutie Spojeného výboru regionálnych metrologických organizácií a BIPM
(JCRB)
Porovnávacie meranie EUROMET K7 (preprava banky trojného bodu vody)
Zasadnutie Technického výboru EUROMET pre akustiku
Medzinárodná konferencia TEMPMEKO-2007 + zasadnutie pracovnej skupiny
Poradného výboru pre teplotu CIPM

4.-10.2.

Portugalsko

14.-16.2.
20.-24.2.
27.2.-3.3.
12.-16.3.
20.-28.3.

RF
Španielsko
Veľká Británia
Turecko
RF

21.-24.3.
25.-29.3.
15.-21.4.

Francúzsko
Nemecko
Francúzsko

22.-26.4.
25.-29.4.

Bielorusko
Malta

1.-7.5.

JAR

5.-9.5.
9.-12.5.
19.-26.5.

Holandsko
Nemecko
Kanada
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Por.
č.

Názov podujatia

Termín

Miesto konania

21.-25.5.
29.5.-1.6.

Litva
Veľká Británia

18
19

Valné zhromaždenie EURACHEM
Záverečné zasadnutie Valného zhromaždenia EUROMET + 1. Zasadnutie Valného
zhromaždenia EURAMET
Zasadnutie ISO-REMCO
Zasadnutie výboru DUNAMET

2.-9.6.
4.-6.6.

Japonsko
Chorvátsko

20

Kalibrácia etalónov uhla SMU + príprava materiálov a účasť na konferencii EUSPEN

29.4.-2.6.

Nemecko

21

Zasadnutie expertov EUROMET v oblasti kvantových etalónov elektrických
a nízkofrekvenčných veličín
Rokovania o spolupráci na meraniach nového CRM pre pH
16. Medzinárodná konferencia o metrológii rádionuklidov a jej aplikáciách ICRM
2007
Zasadnutie pracovných skupín CCQM
19. zasadnutie JCRB
Zasadnutie Technického výboru COOMET 1.4. pre prietok
Zasadnutie Technického výboru EURAMET v oblasti ionizujúceho žiarenia
Zasadnutie Technického výboru EURAMET v oblasti elektriny
23. Generálna konferencia pre váhy a miery
Zasadnutie pracovnej skupiny iMERA pre problematiku „Security“
Previerka systémov manažérstva kvality kubánskych NMI v rámci Fóra kvality
COOMET
Porovnávacie merania v oblasti elektrického výkonu a práce v rámci dvojstrannej
spolupráce

24.-30.6.

Fínsko

21.-26.8.
1.-8.9.

Ukrajina
JAR

29.9.-6.10.
29.9.-1.10.
2.-5.10.
25.-26.10.
17.-20.10.
11.-17.11.
22.-23.11.
2.-9.12.

USA
Kanada
Bielorusko
Nemecko
Srbsko
Francúzsko
Veľká Británia
Kuba

10.12.

ČR

Termín

Miesto konania

9.1.

ČR

16
17

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Neplánované
Por.
č.

Názov podujatia

1

Medzinárodné porovnávacie meranie v oblasti rádioaktivity

2

Inauguračné zasadnutie k vzniku EURAMET e.V.

10.-12.1.

Nemecko

3

Rokovania o technických detailoch skúšok elektrónového urýchľovača

21.-23.2

RF

4

Pracovný pobyt v oblasti rádioaktivity (na pozvanie prijímajúcej strany)

28.2.-1.6.

Nemecko

5

Rokovania o budúcej možnej spolupráci v rámci projektu pomoci Etiópii

24.-29.3.

Etiópia

6

Seminár „Canberra spectroscopy user’s meeting“

11.-13.4.

ČR

7

Medzinárodná konferencia TEMPERATURA -2007

17.-20.4.

RF

8

Zasadnutie v rámci EMRP pre krvné a očné tlakomery

25.-28.4.

Nemecko

9

Oboznámenie sa s novými výrobkami a rokovanie o nákupe presného uhlomerného
systému pre lasery

26.4.

ČR

10

Implementácia európskeho výskumu pre metrológiu (i-MERA) v rámci EURAMET

6.-8.6.

Holandsko

11

Jubilejné zasadnutie EASC + medzinárodná konferencia

6.-9.6.

Tadžikistan

12

Regionálny workshop „Harmonizácia, implementácia a používanie metód zabezpečenia
kvality a kontroly kvality v oblasti radiačných technológií“

10.-15.6.

Rumunsko

13

Kalibrácia procesných plynových chromatografov

13.6.

ČR

14

Zasadnutie Focus Group „Metrológia vedy života“ v rámci Technického výboru
EUROMET-INTMET

18.-20.6.

Francúzsko

15

Súťaž „Najlepší mladý metrológ COOMET“

18.-21.6.

Ukrajina

16

Seminár „Čas a jeho aplikácia“

18.-22.6.

Nemecko

17

Seminár „Neistoty merania“

20.-24.6.

Ukrajina

18

Seminár o európskych skúsenostiach pri zavádzaní systémov manažérstva kvality

24.-27.6.

Ukrajina

19

Zasadnutie pracovnej skupiny pre dimenzionálnu metrológiu a zasadnutie CCL

10.-15.9.

Francúzsko

20

Konferencia iMERA/EURAMET

16.-19.10.

Švédsko

30

Výberové konanie Twinningového projektu

23.-25.10.

Bulharsko

31

Trojstranné porovnávacie merania v oblasti prietoku kvapalín (SMU-ČMI-BEV)

31.10.

Rakúsko

32

Konferencia XXIX. Dní radiačnej ochrany

33

Workshop v rámci COOMET
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5.-9.11.

ČR

25.-27.11.

Nemecko

Por.
č.

Názov podujatia

Termín

Miesto konania

27.-30.11.

Belgicko

34

Zasadnutie pracovnej skupiny WELMEC WG 11 – distribučné meradlá

35

12. zasadnutie Rady prezidenta COOMET

2.-6.12.

Ukrajina

36

Seminár v rámci WELMEC

3.-6.12.

Taliansko

37

Zasadnutie pracovnej skupiny pre realizáciu jednotky becquerel BqWG pri CCRI

4.-5.12.

Francúzsko

Nadviazanie hmotnostného spektrometra SMU na etalón ČMI

13.12.

ČR

38

Zahraničné pracovné cesty v rámci Európskeho metrologického výskumného programu
Zasadnutie expertov NMI v oblasti termometrie v rámci EMRP TP1

11.-13.7.

Francúzsko
Nemecko

3

Zasadnutie expertov NMI EURAMET pre TP 4 elektrina v rámci EMRP
Príprava výskumných úloh ERA NET v oblasti ionizujúceho žiarenia v rámci EMRP

18.-20.7.
19.-21.7.

Veľká Británia

4

Zasadnutie pracovnej skupiny TP2, JRP7 v rámci prípravy projektu ERA NET

9.-11.9.

Francúzsko

5

2. zasadnutie v rámci EMRP
3. zasadnutie v rámci EMRP

3.-4.10.

Francúzsko

25.-26.10.

Francúzsko

1
2

6

V rámci projektov

1

Budovanie radiačnej ochrany v rámci projektu pomoci Litve (v spolupráci s ÚNMS
SR)

Projekt Twinning (Medical Devices) s Tureckom (v spolupráci s ÚNMS SR)
2

21.-27.1.
4.-10.3.
25.2.-3.3.
4.3.-10.3.
25.-31.3.
3.-7.4.
22.-28.4.
13.-18.5.
5.-14.6.
7.-11.1.
21.-24.1.
24.-27.1.
26.-28.2.
2.-5.5.
9.-12.5.
25.-29.9.

Litva

Turecko

II. Spoluúčasť na medzinárodných projektoch
C2 i-MERA (6. RP)
Dňa 11. 1. 2007 SMU podpísalo založenie združenia verejného záujmu EURAMET, e. V., proces
transformácie združenia EUROMET a jeho následný zánik sa uskutočnil v dňoch 30. 5. - 1. 6. 2007
v Teddingtone, UK. Združenie EURAMET, e. V. oficiálne vzniká dňom 1. 7. 2007, SMU má
v združení EURAMET, e. V. svoje zastúpenie v technických výboroch a podvýboroch.
V rámci projektu ERA-NET IT / Matematika sa SMU nahlásilo do projektov ERA-NET+ .
V dňoch 6. - 7. 6. 2007 sa konal Energy workshop v Amsterdame, Holandsko.
V dňoch 18. -20. 6. 2007 sa uskutočnilo zasadnutie EUROMET INTMET „Metrology For Life
Science“ vo francúzskom Lille.
V rámci projektu sa SMU aktívne zúčastnilo viacerých videokonferencií pracovnej skupiny T2.5
Intellectual Property, na ktorých sa pripravovali odporúčania pre EMRP týkajúce sa duševného
vlastníctva.
V spolupráci s ÚNMS SR a SMU sa v dňoch 10. - 12. 10. 2007 v Bratislave uskutočnilo zasadnutie
i-MERA.
III. Bilaterálna spolupráca SMU
V sledovanom období sa na pôde SMU uskutočnili pracovné návštevy špecialistov:
- z ICRM (17.-18.4.), s cieľom prerokovania prípravy konferencie ICRM na pôde SMU v roku 2009,
- z kórejského KRISS (15.-18.3.), s cieľom konzultácie o budúcej spolupráci v oblasti hmotnosti,
- z Tecno Piemonte, s.r.l., Taliansko (23.3.), s cieľom oboznámiť sa s činnosťou SMU
- z bieloruského BelGIMu (30.5.-1.6.), s cieľom konzultácií v oblasti fotometrie,
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- z Chorvátska (27.-30.6.) s cieľom sa oboznámiť s metrológiou v SR,
- z NIST, USA (26.-30.11.) s cieľom prediskutovania otázok spojených s etalonážou látkového
množstva, pH a elektrickej konduktivity,
- z vietnamského Ministerstva vedy a technológií (30.11.) s cieľom oboznámiť sa s metrológiou v SR.
V sledovanom období sa v SMU realizovali týždenné stáže mladých špecialistov z ruského UNIIMu
a bieloruského BelGIMu. Pokračuje stáž mladého špecialistu z NISM, Kirgizsko v laboratóriu
plynných zmesí SMU.
V rámci spolupráce s talianskym ENEA-INMRI špecialista SMU absolvoval stáž v oblasti
gamaspektrometrických systémov a spektier gama žiarenia – stáž bude pokračovať aj v roku 2008.
IV. Činnosť sekretariátu člena CIML
V súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v Medzinárodnej organizácii pre legálnu metrológiu
OIML, ktorej poslaním je harmonizácia administratívnych a technických predpisov pre meranie
a meracie prístroje, vykonáva SMU funkciu sekretariátu člena CIML, ktorého úlohou je vypracovávať
podklady pre člena CIML na medzinárodné zasadnutia ako i postupovať potrebné materiály
jednotlivým zodpovedným osobám v rámci technických výborov a podvýborov. Okrem toho si SMU
plní funkciu participanta alebo pozorovateľa na činnosti ostatných 66 technických výborov
a podvýborov OIML.
V. Účasť zamestnancov SMU v technických komisiách medzinárodných organizácií
CENELEC

IEC

ISO

TC 25

TC 12

TC 29
SC 45B
TC 62
SC 62C
TC 76
TC 86
SC 86A
SC 86B
SC 86C
TC 87

TC 30
TC 112
TC 172
TC 213/WG1
ISO-REMCO

CEN
TC 92/WG1

TC 62

TC 170
TC 176/WG4
TC 290

TC 76
TC 86A
TC 86D

4.3.

Prenos veličín a metrologické služby

4.3.1.

Overovanie určených meradiel a kalibrácia meradiel
Oblasti poskytovaných služieb v jednotlivých metrologických centrách SMU

Centrum
210

Meradlá pre veličiny: dĺžka, uhol, drsnosť, čas, frekvencia, otáčky, rýchlosť, ako sú cestné
rýchlomery, automatické hladinomery a pod. , a meradlá používané v akustike.

Centrum
220

Váhy s neautomatickou činnosťou, závažia, váhy s automatickou činnosťou. Odmerné sklo,
sklenené areometre, vibračné hustomery, hladinomery. Piestové, deformačné, ortuťové
a elektronické tlakomery, prevodníky tlaku. Elektronické, deformačné a ionizačné
vákuomery. Kapilárne, rotačné a Höpplerove viskozimetre.

Centrum
230

Prietočné meradlá na kvapaliny iné ako voda, vodomery, nádrže, hladinomery, plynomery,
prepočítavače množstva plynu a kvapalín, meradlá pretečeného množstva v otvorených
hladinách, odmerné nádoby, meradlá na vzduch a iné plyny.

Centrum
240

Jednosmerné napätie a prúd, striedavé nízkofrekvenčné napätie a prúd, výkon a práca el. prúdu,
multifunkčné el. prístroje, elektrický odpor, elektrická kapacita, vysokofrekvenčné napätie.

Centrum
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).

Centrum
260

Elektrolytická konduktivita, vlhkosť vzduchu, spektrálna transmitancia, výfukové plyny,
analyzátory dychu, refraktometria, pH metre.

Centrum
270

Fotometria, termometria, pyrometria, rádiometria.
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V zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a zriaďovacej listiny
SMU vykonáva overovanie určených meradiel a kalibráciu meradiel. Organizačne je táto činnosť
v SMU upravená organizačnou smernicou. 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 metrologických centier SMU.
4.3.2.

Tvorba a certifikácia referenčných materiálov
Prehľad základných druhov CRM

•
•
•
•

CRM pre kalibračné účely
Látkové množstvo a združené
veličiny
Anorganická analýza
Organická analýza
Analýza plynov
pH
Elektrolytická konduktivita

CRM pre kontrolu kvality
• Poľnohospodárstvo
• Analýza potravín
• Metalurgia
• Ďalšie oblasti kontroly
kvality

Certifikované
referenčné materiály
(CRM) sa v ústave
pripravujú v Centre
chémie v zmysle
§ 32 ods. 2 zákona
č. 142/2000 Z. z.
a zriaďovacej listiny
SMU.

Spektrálna transmitancia a združené
veličiny
Index lomu
Viskozita
Hustota
4.3.3

Certifikačný orgán na certifikáciu osôb v oblasti metrológie

V roku 2007 sa plánovala reakreditácia certifikačného orgánu. V tejto súvislosti sa prehodnotil rozsah
akreditácie a vykonali sa s tým súvisiace zmeny certifikačnej schémy a revízia súvisiacich predpisov
a pracovných postupov certifikačného orgánu. V nadväznosti na reakreditáciu CO a zmenu rozsahu
akreditácie sa aktualizovala dokumentácia.

Oblasť

Typ/kategória činnosti

Predpis

Metrológ manažér
Metrológ špecialista – odbor dĺžka
Kalibrácia meradiel dĺžky - koncových mierok, mikrometrických meradiel,
posuvných meradiel, číselníkových odchýlkomerov a dĺžkových mier čiarkových
Metrológ špecialista – odbor teplota
Kalibrácia meradiel teploty - sklených teplomerov, odporových snímačov teploty,
termoelektrických snímačov teploty, suchých kalibračných blokov, kúpeľov a pecí,
pyrometrov a meranie teploty v rozsahu 900°C až 2200°C bezkontaktnou metódou.
Metrológ špecialista – odbor elektrické veličiny
Kalibrácia meradiel elektrického napätia a prúdu, meradiel elektrického odporu,
meradiel elektrickej kapacity, meradiel vysokofrekvenčných veličín, meradiel
elektrického výkonu a práce striedavého prúdu.
Metrológ špecialista – odbor tlak
Kalibrácia meradiel tlaku - piestových tlakomerov, prevodníkov tlaku,
kvapalinových tlakomerov, deformačných tlakomerov, guľkových tlakomerov
a barometrov.

CP/04/07

metrológia

Položka

Rozsah akreditácie

1
2
3

4

5
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CP/06/07

CP/08/07

CP/10/07

CP/12/07

Proces reakreditácie sa ukončil v decembri uznesením Hodnotiacej komisie SNAS, ktorá odporučila
udeliť akreditáciu v požadovanom rozsahu.
Certifikácia osôb sa zabezpečila v súlade s prijatými žiadosťami a dohľad nad certifikovanými
pracovníkmi v súlade so schváleným plánom dohľadov. V rámci neakreditovanej činnosti sa na
základe objednávky preverili požiadavky na odborné vedomosti a znalosť predpisov v oblasti
metrológie 21 pracovníkov Slovenskej legálnej metrológie.
4.4

Výkon funkcií orgánu štátnej správy

4.4.1. Schvaľovanie typu meradla
V roku 2007 bolo v Slovenskom metrologickom ústave prijatých 73 žiadostí o schválenie typu
meradla (resp. revíziu typu meradla) a 3 žiadosti o vydanie rozhodnutia, že meradlo schváleniu typu
nepodlieha. Ukončených spolu vydaním certifikátu typu meradla bolo 58 žiadostí, z toho v 17
prípadoch bola vykonaná revízia certifikátu typu meradla.
Prehľad počtu vydaných certifikátov schválenia typu, rozhodnutí o zamietnutí schválenia typu a
rozhodnutí, že meradlo schváleniu typu nepodlieha v roku 2007:
Rozhodnutie o
Rozhodnutie, že
Certifikát typu
Certifikát typu
zamietnutí schválenia
meradlo schváleniu
meradla
meradla - revízia
typu meradla
typu nepodlieha
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Obr. 1

17

0

2

Počet prijatých žiadostí, vydaných certifikátov typu meradla, resp. revízií certifikátov
za obdobie od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2007
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000

2001

2002

2003

Počet prijatých žiadostí

2004

2005

2006

2007

Počet vydaných certifikátov typu meradla

Počet revízí certifikátu typu meradla
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Prehľad certifikátov typu meradla, resp. revízií certifikátov vydaných za obdobie od 1. 7. 2000 do 31.
12. 2007 podľa odboru merania:
2000

Odbor merania

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

CT CT/R CT CT/R CT CT/R CT CT/R CT CT/R CT CT/R CT CT/R CT CT/R

Dĺžka
Hmotnosť
Objem
Prietok
Mechanický
pohyb
Tlak
Akustický tlak
Elektromery
Meracie
transformátory

-

0
6
16
50

10

4
1
14
58

3
3

5
1
3
34

1
6

2
4
42
52

2
10

2
2
5
47

14

1
5

4

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

3
2
10

1

10
3
11

10

14
13

3

1
1
18

5

2
3
10

3

5
1
17

1
3

4

11

1

-

12

-

3

1

2

-

3

-

5

-

12

-

12

2

Snímače teploty,
prevodníky
teploty

-

3

-

2

4

9

-

7

4

13

1

10

5

1

-

-

-

2

-

5

-

2

-

4

3

3

-

4

3

-

-

Veličiny
atómovej
a jadrovej fyziky

-

4

-

9

-

2

-

5

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

0

1

6

-

3

-

3

-

4

2

-

-

10

-

41

17

Merače tepla

1
1

-

2
45
25

-

-

-

1
2

Fyzikálnochemické veličiny
Momentové kľúče

Spolu

6

0

112

1

116 26 127

9

85

19 139 16 109 28

CT – certifikát typu meradla, CT/R – revízia certifikátu typu meradla
Obr. 2 Prehľad certifikátov typu meradla, resp. revízií certifikátov vydaných za obdobie od 1. 7. 2000
do 31. 12. 2007 podľa odboru merania
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Objem
Tlak
Teplo a teplota
Veličiny atómovej a jadrovej fyziky
Dĺžka

Informácia o vydaných certifikátoch je zverejnená na domovskej stránke Slovenského metrologického
ústavu http://www.smu.gov.sk.
4.4.2.

Posudzovanie splnenia predpokladov žiadateľov o autorizáciu

V nadväznosti na novelizáciu metodického pokynu ÚNMS SR MPM 05-07 „Autorizácia na výkon
overovania určených meradiel a na výkon úradného merania“ bola vykonaná revízia organizačnej
smernice OS/29 „Postup pri posudzovaní odborných predpokladov žiadateľa o autorizáciu“.
V súlade s MPM 05-07 splnenie podmienok autorizácie preverovali u žiadateľa pracovné skupiny
menované riaditeľom ústavu v rozsahu podmienok autorizácie stanovených 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 kritérií 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.
4.4.3.

Preverovanie a uznávanie výsledkov skúšok vzťahujúcich sa na metrologickú kontrolu
vykonanú v zahraničí

schvaľovanie typu meradla

Zo 41 vydaných rozhodnutí o schválení typu meradla boli 2 vydané na základe posúdenia predloženej
dokumentácie a výsledkov skúšok v súlade s požiadavkami odseku 1, § 37 zákona o metrológii. V
súlade s rozhodnutím Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č.
2007/160/000486/00236 zo dňa 15.1.2007 bolo vydaných 9 rozhodnutí o schválení typu meradla pre
meradlá zahrnuté v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
prvotné overenie meradla
V roku 2007 bolo podaných 8 žiadostí, z toho 2 žiadosti boli ukončené posúdením v súlade s
požiadavkami odseku 2, § 37 zákona o metrológii. Protokol o výsledku posúdenia a príslušná
dokumentácia bola postúpená odboru metrológie ÚNMS SR.
4.4.4. Overovanie spôsobilosti v oblasti metrológie

V nadväznosti na novelizáciu vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej
kontrole v znení neskorších predpisov boli aktualizované požiadavky na znalosti z metrologickej
legislatívy a vypracované skúšobné testy.
V roku 2007 bolo prijatých 425 žiadostí o overenie spôsobilosti v oblasti metrológie, z toho 170
žiadostí o obnovenie certifikátu. Spolu bolo vydaných 389 certifikátov a z toho 197 certifikátov na
základe žiadosti o obnovenie certifikátu. V 29 prípadoch bolo overenie spôsobilosti ukončené bez
vydania certifikátu a 52 žiadostí bolo z vyradených z evidencie. V prípadoch ukončenia overovania
spôsobilosti bez vydania certifikátu žiadatelia nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na špecifikovaný
rozsah a predmet činnosti (vzdelanie, prax v odbore certifikácie) a skúšobná komisia po zhodnotení
nedostatkov odporučila opakovanie skúšky týchto žiadateľov až po absolvovaní školenia zameraného
na predmet a rozsah činnosti. Dôvodom na vyradenie žiadosti z evidencie bolo oznámenie žiadateľa
o organizačných a personálnych zmenách v organizácii.
Členmi skúšobných komisií boli 17 zamestnanci Slovenského metrologického ústavu (úseku
certifikácie; centra prietoku; elektriny; hmotnosti a tlaku; termometrie, fotometrie, rádiometrie, dĺžky
a ionizujúceho žiarenia) a 2 externí posudzovatelia.
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Prehľad počtu vydaných certifikátov za hodnotené obdobie podľa predmetu činnosti:
Počet vydaných certifikátov
nový cert.
obnovenie

Predmet činnosti

zástupca právnickej osoby autorizovanej na overovanie
určených meradiel a úradné meranie
osoba, vykonávajúca overovanie určených meradiel, určené
úradné meranie
zástupca podnikateľa registrovaného na opravu a montáž
určených meradiel
zástupca podnikateľa registrovaného na balenie a dovoz
označených spotrebiteľských balení
Spolu:

8

3

58

87

124

104

2

3

192

197

Prehľad počtu vydaných certifikátov za hodnotené obdobie podľa špecifikácie rozsahu činnosti,
stanovenej druhom meradla, resp. odborom merania:

Druh meradla, odbor merania

Vodomery a merače tepla
Hmotnosť
Objem - ostatné
Záznamové zariadenia v cestnej
doprave a taxametre
Elektrické veličiny
Spotrebiteľské balenie
Ostatné
Spolu:

Počet vydaných certifikátov
autorizácia
registrácia
nový cert. obnovenie nový cert. obnovenie
22
35
65
63
7
13
4
17
4
13
14
5

26

4

6

0

2
0
5
66

16
0
9
90

9
2
26
126

17
3
2
107

V roku 2007 sa zúčastnilo skúšok 366 žiadateľov. V rámci overovania spôsobilosti sa vytvorili zdroje
v objeme 905 000,- Sk, ktoré boli uhradené formou kolkových známok. Tieto príjmy neovplyvňujú
výsledok hospodárenia Slovenského metrologického ústavu.
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Obr. 3 Prehľad počtu vydaných certifikátov za hodnotené obdobie podľa druhu meradla, resp.
odboru merania:
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Obr. 4

Prehľad počtu vydaných certifikátov spôsobilosti za obdobie 1.7.2000 až 31.12.2007
podľa predmetu činnosti
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zástupca podnikateľa registroveného na balenie a dovoz označených spotrebiteľských balení
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Obr.5 Prehľad certifikátov spôsobilosti vydaných od 1.7.2000 do 31.12.2007 podľa
špecifikácie rozsahu činnosti, stanovenej druhom meradla, resp. odborom merania
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Záznamové zariadenia, taxametre

Overovanie spôsobilosti osôb na základe požiadaviek SLM bolo zabezpečené v rámci
Certifikačného orgánu na certifikáciu osôb ako neakreditovaná činnosť.
4.5

Predpisová základňa

Na zasadnutí členov TK Metrológia sa prerokúvali jednotlivé rozpracované dokumenty, ktoré
sa nachádzajú v pracovných programoch CEN/TC 92, CEN/TC 141, CEN/TC 176, CEN/TC
237, CEN/TC 244, CEN/TC 294, CEN/CLC/WG/NAWI a ISO/TC 30. Návrh, akým
spôsobom budú jednotlivé dokumenty preberané do sústavy STN bude aktualizovaný
priebežne korešpondenčnou formou.
Bola prerokovaná príprava harmonizovaných noriem a normatívnych dokumentov súvisiacich
s implementáciou MID pre oblasť meračov tepla a vodomerov. Bo prerokovaný postup
preberania noriem z oblasti metrológie a osobitne, v nadväznosti na nové dokumenty OIML
z oblasti váh s automatickou činnosťou, potreba revízie STN 177010, STN7011, STN
177014, STN 177015-1 a STN 177016.
Slovenský metrologický ústav spolupracoval s ÚNMS SR pri tvorbe novely vyhlášky č.
210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Novela predstavuje potrebné úpravy pri
implementácii smernice MID o meradlách, ktorá bola transponovaná do slovenskej legislatívy
nariadením vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
Na základe požiadaviek ÚNMS SR boli vypracovávané stanoviská k návrhom právnych
predpisom krajín EU z hľadiska vytvárania nových právnych hraníc a neprimeraných
prekážok voľnému pohybu výrobkov a služieb informačných spoločností.
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V roku 2007 sa Terminologická komisia SMU zišla na rokovaniach 2 krát. Hlavnou témou
rokovaní boli pripomienky k záverečnému návrhu znenia Medzinárodného metrologického
slovníka VIM.
Príprava noriem – CASCO
Úloha je zameraná na komplexné zabezpečenie pripomienkovania návrhov technických
noriem a predpisov predkladaných medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO/IEC
a normalizačnými organizáciami CEN/CENELEC z oblasti posudzovania zhody. Na tento
účel je zriadená Technická komisia pre posudzovanie zhody (TK 107), ktorej členmi sú
poverení zástupcovia ministerstiev, zainteresovaných organizácii výrobcov a skúšobní.
Technická komisia má 52 členov. V rámci tejto činnosti sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie
o pripomienkach k prekladu normy STN EN ISO/IEC 17021 „Posudzovanie zhody.
Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva“.
Pripomienky k návrhom technických noriem a dokumentov predložených medzinárodnými
a európskymi normalizačnými organizáciami na pripomienkovanie sa zaslali včas na základe
stanovísk členov Technickej komisie TK 107.
V rámci úlohy sa zabezpečila činnosť Technickej komisie TK 107 Posudzovanie zhody. Na
zvýšenie informovanosti sa vytvorila internetová stránka „Posudzovanie zhody (TK 107)“,
ktorá je umiestnená na serveri SMU.
Prínosom riešenia úlohy je aj publikovanie v časopise Metrológia a skúšobníctvo, ktoré bolo
zamerané na informovanosť odbornej verejnosti o trendoch v oblasti posudzovania zhody.
4.6

Publikačná činnosť zamestnancov SMU

Do publikačnej činnosti sa v roku 2007 zapojilo 47 zamestnancov SMU, ktorí spracovali
spolu 265 titulov.
V odborných časopisoch sa publikovalo 13 článkov (v indexovom časopise žiadny).
Na odborných podujatiach predniesli zamestnanci SMU 39 príspevkov, z toho 9 v zahraničí.
V zborníkoch z odborných podujatí sa uverejnilo 35 z týchto príspevkov.
V rámci školení a kurzov organizovaných VS SMU sa spracovalo 19 učebných textov a
prednesených 187 prednášok, z toho 2 texty a 77 prednášok pre kurzy akreditované MŠ SR.
Zamestnanci SMU spracovali 7 výskumných správ a štúdií (z toho 6 v spolupráci so
zahraničnými inštitúciami; 4 abstrakty boli uverejnené v indexovom časopise Metrologia).
4.7

Certifikácia, posudzovanie zhody výrobkov - meradiel

Slovenský metrologický zabezpečuje posudzovanie zhody na vysokej profesionálnej úrovni
a je schopný plniť všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z rozsahu posudzovania zhody
v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem a odporúčaní WELMEC a OIML. 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
Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/EC – Measuring Instruments Directive (MID).
Vo februári bol sa za účasti zástupcov ÚNMS SR a prizvaných expertov vykonal audit
z dôvodu preverenia splnenia podmienok k udeleniu autorizácie podľa nariadenia vlády SR č.
294/2005 Z. z. o meradlách v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Výsledky auditu potvrdili pripravenosť zabezpečenia činnosti pri
posudzovaní zhody v zmysle vyššie uvedených predpisov.
Rozsah autorizácie/notifikácie sa v decembri 2007 rozšíril o posudzovanie zhody členov
meračov tepla využitím modulov B a D.
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Rozsah autorizácie/notifikácie:
Por.
č.

Postupy
posudzovania
zhody/moduly

Normy/predpis

Predmet výrobok

I. NR SR č. 294/2004 Z. z. II. prílohy č. 1 a č. MI-001 /

1

Vodomery

2

Plynomery a prepočítavače objemu
plynu

3

Elektromery

4
5
6
7

B, D, F, H1

STN EN 14154-1, STN EN 14154-2,
STN EN 14154-3

Merače tepla:
- snímač prietoku
- párový teplotný snímač
Meracie zostavy na kontinuálne
a dynamické meranie množstva
kvapalín okrem vody
Meradlá rozmerov – prístroje na
meranie dĺžky
Materializované miery – výčapné
nádoby

NR SR č. 294/2004 Z. z. –
prílohy č.1 a č. MI-002
NR SR č. 294/2004 Z. z. –
prílohy č.1 a č. MI-003

B, D, F, H1
B, D, F, H1

III. NR SR č. 294/2004 Z. z.

B, D

prílohy č. 1 a č. MI-004
NR SR č. 294/2004 Z. z. –
prílohy č.1 a č. MI-005

B, D, F, G

NR SR č. 294/2004 Z. z. –
prílohy č. 1 a č. MI-009, kapitola I a II
NR SR č. 294/2004 Z. z. –
prílohy č. 1a č. MI-008 kapitola II

G
A1, F1, D1,
E1, B, D, E, H

Prehľad prijatých žiadostí a vydaných dokumentov v roku 2007:
Počet prijatých
žiadostí

Vodomery
Plynomery a prepočítavače
objemu plynu
Elektromery
Merače tepla:
- snímač prietoku
- párový teplotný snímač
Meracie
zostavy
na
kontinuálne
a dynamické
meranie množstva kvapalín
okrem vody
Meradlá
rozmerov
–
prístroje na meranie dĺžky
Materializované miery –
výčapné nádoby
Spolu:

1

ES
certifikát
typu
-

2

-

3

1

-

-

1

Vydané dokumenty
ES
Certifikát certifikát
systém
zhody
kvality
-

-

Správa
o výsledku
skúšok
-

-

-

1

-

-

-

–

-

-

-

-

6

-

6

-

-

9

-

-

-

8

22

1

6

1

8

142 001,-Sk

39 744,- Sk

51 293,- Sk

Príjem (298 803,- Sk)
Technické skúšky, posúdenie
(centrá 210, 220, 240)
Organizácia – úsek certifikácie

37 206,- Sk

27 505,- Sk

Slovenský metrologický ústav spolupracoval s ÚNMS SR pri tvorbe novely vyhlášky č.
210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Novela predstavuje potrebné úpravy pri
implementácii smernice MID o meradlách, ktorá sa transponovala do slovenskej legislatívy
nariadením vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
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Pre odbornú a spotrebiteľskú verejnosť sa v apríli v spolupráci s ÚNMS SR zorganizoval
seminár so zameraním na podmienky posudzovania zhody meradiel a postupy pri uvádzaní
meradiel na trh podľa „nového prístupu“.
Slovenský metrologický ústav v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky zorganizoval v rámci úlohy Rozvoja skúšobníctva
a technickej normalizácie odborný seminár „Posudzovanie zhody meradiel prietoku podľa
nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách“, ktorý bol určený pre výrobcov,
opravárov a dovozcov vodomerov a meračov tepla, plynomerov a prepočítavačov objemu
plynu a meracích zostáv na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín iných ako
voda s cieľom poskytnúť záujemcom základné informácie o postupoch posudzovania zhody a
podmienkach uvádzania meradiel prietoku na trh podľa „nového prístupu“.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa zástupca notifikovanej osoby zúčastnil v novembri
rokovania na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 11 pre distribučné meradlá MID
(MI-001 až MI-004).
4. 8

Systém manažérstva kvality

V roku 2007 sa ukončil reakreditačný proces SNAS-om a začiatkom roku 2008 získali všetky
metrologické centrá platné certifikáty podľa normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005.
Certifikačný dohľad nemeckou firmou LGA, InterCert, ktorý sa konal v dňoch 17. – 18.07.2007,
potvrdil, že integrovaný systém MK zodpovedá požiadavkám normy EN ISO 9001 a SMU od roku
2002 vylepšilo zavedený systém MK .
Plánovaný dohľad holandskou akreditačnou službou RvA (jún 2007) v Centre chémie sa neuskutočnil,
pretože SMU požiadalo o pozastavenie akreditácie.
Posúdenie v rámci reakreditácie certifikačného orgánu osôb v novembri 2007 potvrdilo funkčný
systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO/IEC 17024.
V januári sa uskutočnilo preskúmanie manažmentom na celoústavnej úrovni, z ktorého vyplynuli
návrhy na zlepšenia a bola sformulovaná nová politika kvality.
Interné audity sa uskutočnili v súlade s plánom vo všetkých metrologických centrách
a administratívnych úsekoch.
Nezhody, odchýlky a nápravné opatrenia sa evidujú a kontrolujú v Databáze nápravných opatrení.
Ako manažéri kvality sa podľa ISO 9001:2000 vyškolili šiesti pracovníci a štyria pracovníci
absolvovali kurz interných audítorov v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005.
V roku 2007 SMU začal poskytovať organizáciu medzilaboratórnych porovnaní v oblasti teploty
podľa medzinárodného predpisu kvality ILAC G 13.

V.
5. 1

ROZPOČET

Charakteristika hospodárenia v roku 2007

Základné aktivity
Vedecko-výskumné úlohy a podporné úlohy hospodárenia na rok 2007 boli zmluvne definované
v Kontrakte na rok 2007.
Konkrétne zameranie aktivít SMU bolo rozpracované do dvoch smerov činností:
Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť

pozostáva z metrologických činností rozpracovaných do kategórií
A až D, a súčasťou hl. činnosti je aj podporná režijná kategória E.
pozostáva z kategórie F týkajúcej sa prenájmu majetku v správe
SMU a ubytovacích služieb. Kategóriu F, organizačne zabezpečuje
podporná kategória E, konkrétne úsek prevádzky.

Poznámka: Podnikateľská činnosť je napojená na daňový systém v oblasti DPH a Dane
z príjmu.
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Každá z kategórií A až E, a F bola v Kontrakte rozpracovaná do konkrétnych a jednoznačných úloh
tak, aby sa zabezpečilo dôsledné kontrolovanie a splnenie jednotlivých kategórií činností kontraktu po
vecnej a ekonomickej stránke.

Režim hospodárenia a podstatné zmeny
Hospodárenie v roku 2007 vzhľadom na zníženie zdrojov z Kontraktu na rok 2007 (oproti roku 2006)
bolo charakteristické uplatňovaním maximálneho šetrenia nákladov. Tento prístup priniesol svoj
výsledok v minimalizovaní negatívnych dopadov na výsledok hospodárenia.
Podstatná zmena v režime hospodárenia a ekonomiky nastala v oblasti dane z pridanej hodnoty, keď
zo zákona od 1.1.2007 prešiel SMU na režim mesačného platiteľa DPH v podnikateľskej činnosti.

5.1.1. Finančné zabezpečenie hospodárenia
Prehľad finančných zdrojov
rozpočtované
Príjmy zo ŠR (zdroj 111)
Príjmy z vlastných zdrojov (zdroj 45)
Celkové finančné zdroje za rok 2007
I. Výnosy z predaja výroby, tovarov a služieb
z toho: z hlavnej činnosti
z podnikateľskej činnosti

II. Výnosy zo ŠR (z Kontraktu)
III. Výnosy rôzne (ostatné)
Celkové výnosy za rok 2007

dosiahnuté

rozdiel

76.836
58.469
135.305

76.836
60.564
137.400

0
2.095
2.095

57.548

59.059

1.581

44.219
13.259

42.532
16.527

-1.867
3.268

76.836
1.505
137.400

0
514
2.095

76.836
991
135.305

Finančné zdroje zo Štátneho rozpočtu
Plnenie úloh z Kontraktu na rok 2007 bolo zabezpečené finančnými zdrojmi zo štátneho rozpočtu v
objeme 76.836 tis. Sk.
Skutočné čerpanie finančných zdrojov z Kontraktu za obdobie roku 2007 bolo v objeme 76.836 tis.
Sk, čo predstavuje 100 % plnenie.
Finančné zdroje z Kontraktu boli použité výlučne iba pre zabezpečenie hlavnej činnosti.
Finančné zdroje z Kontraktu svojím objemom kryli ročnú potrebu peňažných zdrojov do výšky 56 %
všetkých nákladov, pričom v roku 2006 bol tento pomer 57 %.
(Poz. Krytie pre príspevkovú organizáciu = Výnosy z Kontraktu / Celkom náklady = min. 50 %)

Základné rozpočtové opatrenie vyplývajúce z Kontraktu medzi UNMS SR a SMU
Rozpočtové opatrenie UNMS SR č.3 na rok 2007 z 3.7.2007 na valorizáciu miezd
Spolu pridelené finančné zdroje zo ŠR

75.473 tis. Sk
1.363 tis. Sk
76.836 tis. Sk

Spolu čerpanie za obdobie od 1.1. do 31.12.2007

-76.836 tis. Sk

Saldo výsledok

0 tis. Sk

Finančné zdroje ďalšie
Ďalšie potrebné finančné zdroje si SMU zabezpečoval predovšetkým formou predaja metrologických
a ostatných služieb v rozsahu hlavnej a podnikateľskej činnosti v súlade so zriaďovacou listinou
a formou zdrojov z projektov EU.
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5. 2

Výsledky hospodárenia v roku 2007

5.2.1. Výnosy
Prehľad výnosov
v tis. Sk

I. VÝNOSY Z PRIDANEJ HODNOTY (VPH)
II. VÝNOSY ROZNE
III. VÝNOSY Z KONTRAKTU (ŠR)

58 802
1 229
78 279

CELKOVÉ VÝNOSY (I+II+III)

Kontrakt
31.12.07
59 059
57 478
1 505
991
76 836
76 836

31.12.06 31.12.07

138 310

137 400

135 305

Celkové výnosy (I+II+III)
Celkové výnosy (bez vnútro ústavných výnosov) k 31.12.2007 dosiahli hodnotu 137.400 tis. Sk. Tieto
výnosy sú nižšie oproti roku 2006 o -0,7 %, o -910 tis. Sk (138.310 tis. Sk).
Z toho:

I. Výnosy z Pridanej hodnoty (VPH) = Výnosy z predaja výroby, tovarov a služieb
(bez vnútorných výnosov)
Celkové výnosy z predaja výroby, tovarov a služieb dosiahli spolu objem 59.059 tis. Sk, čo
predstavuje nárast o +257 tis. Sk oproti roku 2006 (58.802 tis. Sk).
31.12.06 31.12.07
Hl.Č.-výnosy RM+metro.služby+skúšky typu+cert.meradiel
Hl.Č.-výnosy vzdelávanie
Hl.Č.-výnosy rôzne
Hlavná činnosť
Pod.Č.-výnos nájom
Pod.Č.-výnos predaj tovaru
Podnikateľská činnosť
I. VÝNOSY Z PRIDANEJ HODNOTY (VPH)

39 961
2 484
1 062
43 507
3 963
11 332
15 295
58 802

39 981
2 200
351
42 532
4 175
12 352
16 527
59 059

Kontrakt
31.12.07
41 661
1 858
700
44 219
3 274
9 985
13 259
57 478

Z toho:
Hlavná činnosť:
V hlavnej činnosti výnosy spolu dosiahli objem 42.532 tis. Sk. Tento výsledok je o -975 tis. Sk nižší,
ako v roku 2006 (43.507 tis. Sk).

Z toho:
- výnosy z predaja metrologických výrobkov, služieb, skúšky typu a certifikácie meradiel dosiahli
objem 39.981 tis. Sk, čo je nárast o +20 tis. Sk oproti roku 2006. (39.961 tis. Sk).
- aktivity v oblasti vzdelávania, dosiahli hodnotu 2.200 tis. Sk, čo je pokles o -284 tis. Sk oproti
roku 2006 (2.484 tis. Sk).
- Iné (rôzne) výnosy + aktivácia PC v rámci hlavnej činnosti dosiahli hodnotu 351 tis. Sk, čo je
pokles o -711 tis. Sk oproti roku 2006 (1.062 tis. Sk).
Podnikateľská činnosť:
V podnikateľskej činnosti výnosy z predaja nájomných služieb a z komisionárskeho predaja tovaru
(médií: elektrika, voda, kúrenie,...) spolu dosiahli objem 16.527 tis. Sk. Tento výsledok je o +1.232
tis. Sk vyšší ako v roku 2006 (15.295 tis. Sk).
Z toho:
výnosy z komisionárskeho predaja tovaru dosiahli objem 12.352 tis. Sk, čo je nárast o +1.020 tis.
Sk oproti roku 2006 (11.332 tis. Sk). Tovar bol predaný za cenu nákladov na obstaranie.
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II. Výnosy rôzne
Výnosy rôzne dosiahli objem 1.505 tis. Sk. Išlo najmä o výnosy v objeme 1.072 tis. Sk na
zabezpečenie nákladov na konferenciu iMERA a v tom aj za bežné výkony na projekte iMERA.
Do tejto príjmovej kategórie patria ďalej aj výnosy z rôznych ďalších účtovných operácií, najmä
refundácie z individuálnych aktivít, výnosy z kurzových rozdielov a pod.

III. Výnosy zo ŠR (z Kontraktu)
Výnosy (príjmy) zo štátneho rozpočtu boli zúčtované ako Prevádzkové dotácie z Kontraktu na
rok 2007 a dosiahli objem 76.836 tis. Sk, ktorý ako bolo už uvedené bol nižší o -1.443 tis. Sk
oproti roku 2006.
Poskytnuté finančné zdroje boli vyčerpané na 100 % a boli použité výlučne v súlade s Kontraktom na
rok 2007 iba na aktivity v rámci hlavnej činnosti.

Doplnok k výnosom:
Vnútroústavné výnosy dosiahli hodnotu 586 tis. Sk bez plyvu na konečný Výsledok hospodárenia.

5.2.2. Náklady
Prehľad nákladov
v tis. Sk

A. NÁKLADY na PH
B. NÁKLADY OSOBNÉ (+1363tis.Sk)
C. NÁKLADY na ODPISY
D. NÁKLADY ROZNE
CELKOVÉ NÁKLADY (A+B+C+D, bez DzP)

41 991
55 009
36 841
4 432

40 374
55 820
37 834
3 359

Kontrakt
31.12.07
38 993
52 691
39 234
4 387

138 273

137 387

135 305

31.12.06 31.12.07

Celkové náklady (A+B+C+D, bez Dane z príjmu DzP)
Celkové náklady (bez vnútro ústavných nákladov a bez DzP) za rok 2007 dosiahli objem 137.387 tis.
Sk, čo je pokles o -886 tis. Sk, oproti roku 2006 (138.273 tis. Sk).
Z toho:

A. Náklady na Pridanú hodnotu (NPH) = Náklady na predaj výroby, tovarov a služieb
(bez vnútorných nákladov)
Náklady týkajúce sa pridanej hodnoty (materiál, energie, opravy a udržiavanie, cestovné,
reprezentačné a ostatné služby) dosiahli k 31.12.2007 hodnotu 40.374 tis. Sk, čo predstavuje pokles
o -1.617 tis. Sk, oproti roku 2006 (41.991 tis. Sk).
Z toho:
a. Nárast nákladov oproti roku 2006 bol zaznamenaný najmä v nákladoch na cestovné a na ostatné
služby. Náklady na cestovné boli čerpané v objeme 3.055 tis. Sk (nárast o +336 tis. Sk).
Náklady na ostatné služby boli čerpané v objeme 12.024 tis. Sk (nárast o +3.105 tis. Sk), nárast
spôsobil najmä presun fakturácie akreditácií a certifikácií z roku 2006 v objeme 1.627 tis. Sk do
nákladov roku 2007, vzrast nákladov za overovanie meradiel o +1.717 tis. Sk, ďalej náklady za
audity,...
b. Na druhej strane bolo zaznamenané oproti roku 2006 zníženie nákladov na spotrebu materiálu a na
opravy a udržiavanie. Spotreba materiálu dosiahla hodnotu 3.375 tis. Sk (zníženie oproti r. 2006
o –2.076 tis. Sk), opravy a udržiavanie boli čerpané v objeme 1.557 tis. Sk (zníženie oproti r. 2006
o –4.083 tis. Sk). Reprezentačné náklady za 170 tis. Sk boli čerpané prakticky na úrovni roku 2006.
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Náklady na pridanú hodnotu boli spotrebované v nasledovných oblastiach:
Hlavná činnosť:
Celkové náklady na pridanú hodnotu v hlavnej činnosti boli vyčerpané v objeme 26.723 tis. Sk, to
znamená pokles o -2.930 tis. Sk oproti roku 2006 (29.653 tis. Sk).
Podnikateľská činnosť:
V podnikateľskej činnosti náklady na pridanú hodnotu dosiahli objem 13.651 tis. Sk, čo znamená
nárast o +1.313 tis. Sk oproti roku 2006 (12.338 tis. Sk). Nárast súvisí s priebežnou podnikateľskou
činnosťou. Z uvedeného objemu nákladov bolo čerpanie za materiál 33 tis. Sk, za opravy
a udržiavanie 67 tis. Sk, za ostatné služby 1.199 tis. Sk. Náklady na predaj komisionárskeho tovaru
činili 12.352 tis. Sk a boli vyššie o +1.020 tis. Sk oproti roku 2006. Komisionársky tovar bol predaný
za cenu nákladov.

B. Osobné náklady
V oblasti osobných nákladov bolo celkom vyčerpaných 55.820 tis. Sk, čo predstavuje oproti
roku 2006 nárast o +811 tis. Sk. Nárast osobných nákladov roku 2006 súvisel najmä s valorizáciou
miezd.
Priemerná mesačná mzda bez OON (Poz. OON = ostatné osobné náklady)
Priemerná mesačná mzda bez OON za rok 2007 dosiahla hodnotu 22.512 Sk, čo je +6,8 % nárast
oproti roku 2006 (v roku 2006 mesačný Ø dosahoval 21.070 Sk).

Priemerná mzda bola dosiahnutá pri 146,46 Ø zamestnancov, čo je -4,9 % pokles zamestnancov oproti
roku 2006 (v roku 2006 bol Ø stav zamestnancov 154,04).
Z toho:
Hlavná činnosť:

Osobné náklady boli uplatnené iba na hlavnej činnosti.

Podnikateľská činnosť: Osobné náklady neboli uplatnené.
Produktivita práce z výnosov Pridanej hodnoty
Kým v roku 2006 mesačný priemer výnosov z Pridanej hodnoty na 1 zamestnanca dosahoval hodnotu
31,8 tis. Sk / 1 Ø zamestnanec, v roku 2007 sa podarilo zaznamenať zlepšenie výkonnosti na hodnotu
33,6 tis. Sk / 1 Ø zamestnanec, čo je +5,4 % nárast oproti roku 2006.
.

C. Náklady z odpisov dlhodobého majetku
Náklady z odpisov dlhodobého majetku dosiahli za rok 2007 spolu hodnotu 37.834 tis. Sk.
S porovnaním s rokom 2006 ide o nárast +993 tis. Sk.
Z toho:
Hlavná činnosť:
Náklady z odpisov dlhodobého majetku predstavovali objem 34.985 tis. Sk.
Podnikateľská činnosť:
Podnikateľská činnosť bola na základe prepočtov zaťažená 7,5 % nákladmi z celkových odpisov
dlhodobého majetku v objeme 2.849 tis. Sk.

.

D. Rôzne (ostatné) náklady
Rôzne (ostatné) náklady (dane z nehnuteľností, poplatky, ostatné účtovné operácie,...) dosiahli
objem 3.359 tis. Sk. Rôzne náklady boli nižšie o -1.073 tis. Sk oproti roku 2006.
V súvislosti s rôznymi nákladmi je potrebné uviesť, že ich súčasťou sú aj náklady z opravných
položiek ku krátkodobým pohľadávkam v objeme 375 tis. Sk.
Z toho:
Hlavná činnosť:
Rôzne (ostatné) náklady v hlavnej činnosti dosiahli hodnotu 3.345 tis. Sk.
Podnikateľská činnosť:
Rôzne(ostatné) náklady v podnikateľskej činnosti boli zaevidované v objeme 14 tis. Sk.
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Doplnok k nákladom:
Vnútroústavné náklady dosiahli hodnotu 586 tis. Sk bez vplyvu na konečný Výsledok hospodárenia.

Čisté a režijné náklady (Čisté náklady sú náklady pred rozpisom režijných nákladov)
Celkové čisté náklady k 31.12.2007 dosiahli hodnotu 137.387 tis. Sk, z toho režijné náklady dosiahli
hodnotu 45.374 tis. Sk, čo je 33 % z celkových nákladov.
Režijné náklady za rok 2007 boli o nižšie -3.369 tis. Sk (o -2,2 %), ako v r. 2006 (48.743 tis. Sk).
Z toho:
Režijné náklady na správu k 31.12.2007 dosiahli hodnotu 15.486 tis. Sk a sú nižšie o -1.800 tis. Sk
(o -1,2 %), ako v roku 2006.
Režijné náklady na prevádzku areálu k 31.12.2007 dosiahli hodnotu 29.888 tis. Sk a sú o -1.569 tis. Sk
(o -1,0 % ), nižšie ako v roku 2006.
PREHĽAD ĆISTÝCH NÁKLADOV PODĽA KATEGÓRIÍ (A+B+C+D), E, F
31.12.06
160 000
140 000

31.12.07

138 273 137 387
123 054 120 873

120 000
100 000

74 311 75 499

80 000

63 854 65 410
48 743 45 374

60 000
40 000

17 286 15 486

20 000

31 457 29 888
15 219 16 514

0
-20 000

SMU

A-E. HLAVNÁ

A+B+C+D

A. iba MC

E. RÉŽIA

E. správa

E. areál

F. PODNIKATEĽSKÁ

5.2.3. Výsledky hospodárenia
Prehľad konečných výsledkov hospodárenia
CELKOVÉ VÝNOSY (I+II+III)

138 310

Kontrakt
31.12.07
137 400 135 305

CELKOVÉ NÁKLADY (A+B+C+D, bez DzP)

138 273

137 387

135 305

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením

37

13

0

6

2

31

11

v tis. Sk

Náklad Daň z príjmu (DzP)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po zdanení

31.12.06 31.12.07

0

Z toho:

a. Výsledok Pridaná hodnota
V oblasti Pridanej hodnoty dosiahol SMU za rok 2007 výsledok +18.685 tis. Sk, čo predstavuje
v porovnaní s rokom 2006 zlepšenie o +1.874 tis. Sk (16.811 tis. Sk), čo je pozitívny vývoj.
Z toho:
Hlavná činnosť:
Podnikateľská činnosť:
Spolu pridaná hodnota:

+ 15.809
+ 2.876
+ 18.685 tis. Sk
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VÝSLEDOK PRIDANÁ HODNOTA (PH)
I. VÝNOSY Z PRIDANEJ HODNOTY (VPH)

A. NÁKLADY NA PRIDANÚ HODNOTU (NPH)

PRIDANÁ HODNOTA

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000

59 059

58 802
41 991

40 000

57 478
40 374

20 000

38 993

18 685

16 811

18 485

0
-20 000

31.12.06

31.12.07

Kontrakt 31.12.07

b. Výsledok hospodárenia účtovného obdobia pred zdanením
CELKOVÉ VÝNOSY (I+II+III)

CELKOVÉ NÁKLADY (A+B+C+D, bez DzP)

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením

160 000
140 000

138 310

138 273

137 400

137 387

135 305

135 305

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

37

13

0

0
-20 000

31.12.06

31.12.07

Kontrakt 31.12.07

c. Výsledok hospodárenia účtovného obdobia po zdanení
Pre rok 2007 bol výsledok hospodárenia účtovného obdobia plánovaný ako vyrovnaný, t.j. 0 tis. Sk.
Ku dňu 31.12.2007 boli dosiahnuté v jednotlivých činnostiach nasledovné výsledky hospodárenia:
Brutto
Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť
Celkom SMU

Daň z príjmu

0 tis. Sk

-

Po zdanení
0 tis. Sk

13 tis. Sk

2 tis. Sk

11 tis. Sk.

13 tis. Sk

2 tis. Sk

11 tis. Sk

V hlavnej činnosti SMU dosiahol Výsledok hospodárenia po zdanení vyrovnaný
0 tis. Sk.
V podnikateľskej činnosti SMU dosiahol Výsledok hospodárenia po zdanení v hodnote +11 tis. Sk.
Celkom dosiahnutý Výsledok hospodárenia účtovného obdobia po zdanení
za rok 2007 je zisk + 11 tis. Sk
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Súhrnný prehľad výsledkov hospodárenia podľa jednotlivých kategórií
Spolu

SKUTOČNOSŤ

A - E.

A.

C.

D.

E.

E.

Oblasť
Oblasť bez
Uchovávanie,
financ.
finanč.
rozvoj
a Oblasť funkcií
Oblasť
čiastočne zo príspevku zo
medzinár.
orgánu
št.
podporná
ŠR a z ŠR
porovnania správy v SR
(Réžia)
medzinár.
(samofinanc
etalónov SR
grantov
ované)

Hlavná
činnosť

31.12.07

B.

E.

F.
Podnikateľská
činnosť

Réžia správy Réžia areálu

Hlavná činnosť
I. VÝNOSY z PH
II. VÝNOSY ROZNE
III. VÝNOSY z KONTRAKTU

59 059

42 532

40 073

1 505

1 505

118

0

Vedľajšia

176

2 211

72

70

2

16 527

1 072

-9

324

324

0

0

396

394

2

16 527
13 651

76 836

76 836

73 405

2 106

1 324

ČISTÉ VÝNOSY

137 400

120 873

113 596

2 106

2 572

2 202

CELKOVÉ VÝNOSY

137 400

120 873

113 970

2 113

2 581

2 209

A. NÁKLADY na PH

40 374

26 723

10 159

40

530

123

15 871

3 675

12 196

16 527

B. NÁKLADY OSOBNÉ

55 820

55 820

35 613

1 240

1 038

1 205

16 724

9 848

6 876

C. NÁKLADY na ODPISY

37 834

34 985

24 711

22

33

39

10 180

666

9 514

3 359

3 345

704

18

11

13

2 599

1 297

1 302

14

ČISTÉ NÁKLADY

137 387

120 873

71 187

1 320

1 612

1 380

45 374

15 486

29 888

16 514

CELKOVÉ NÁKLADY bez DzP

137 387

120 873

113 970

2 113

2 581

2 209

16 514

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
pred zdanením

13

0

0

0

0

0

13

D. NÁKLADY ROZNE

NÁKLADY na Daň z príjmu
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
PO ZDANENÍ

2 849

2
11

2
0

0

0

0

0

11

V záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku v celkovom hospodárení bolo nevyhnutné v oblasti
nákladov nepretržite pracovať v úspornom režime, uplatňovať maximálne šetrenie nákladov a na
strane výnosov bolo potrebné intenzívne rozvíjať predaj metrologických ako aj ďalších služieb.

5. 3 Vybrané výsledky hospodárenia a významné účtovné operácie
5.3.1. Pohľadávky
Spolu všetky pohľadávky k 31.12.2007 dosiahli netto hodnotu 7.409 tis. Sk, čo je o -313 tis. Sk
menej oproti roku 2006, z toho:
- Dlhodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky SMU k 31.12.2007 neevidoval.
- Krátkodobé pohľadávky
Spolu krátkodobé pohľadávky k 31.12.2007 dosiahli netto hodnotu 7.409 tis. Sk,
z toho:
- iba Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku
Na všetky neuhradené pohľadávky z obchodného styku, ktoré boli splatné do 31.12.2006
bola uplatnená korekcia vo forme opravných položiek v objeme 375 tis. Sk. Po uplatnení
opravných položiek hodnota netto pohľadávok k 31.12.2007 dosiahla objem 7.254 tis. Sk,
čo je o -324 tis. Sk menej oproti roku 2006.
Vývoj pohľadávok z obchodného styku možno charakterizovať ako ustálený, ich hodnota je však
naďalej relatívne vysoká a preto je potrebné v ďalšom období pokračovať na ich znižovaní.
5.3.2. Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobým pohľadávkam z obchodného styku
Všetky evidované krátkodobé pohľadávky z obchodného styku boli k 31.12.2007 preskúmané
z hľadiska ich vymožiteľnosti a bonity. K uvedeným pohľadávkam nesplateným do 31.12.2006
boli z princípu vernosti a pravdivosti účtovníctva a zásady opatrnosti uplatnené prostredníctvom
nákladov opravné položky na ťarchu výsledku hospodárenia roku 2007 v objeme 375 tis. Sk.
Poznámka: uplatnením opravnej položky o -375 tis. Sk, pohľadávky neboli odpísané, ale iba sa
zreálnila ich netto hodnota, t.j. pohľadávky z obchodného styku majú k 31.12.2007 reálnu hodnotu
7.254 tis. Sk.
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5.3.3. Záväzky
Spolu dlhodobé a krátkodobé záväzky k 30.6.2007 dosiahli hodnotu 7.293 tis. Sk, čo je
o -21.292 tis. Sk menej oproti roku 2006,

z toho:
- Dlhodobé záväzky
Dlhodobé záväzky vykázali hodnotu 254 tis. Sk a predstavujú zostatok Sociálneho fondu SMU k
31.12.2007, čo je zníženie o -16 tis. Sk oproti roku 2006.
- Krátkodobé záväzky
Krátkodobé záväzky spolu vykázali hodnotu 6.479 tis. Sk, čo je pokles o -2.429 tis. Sk oproti
roku 2006.
z toho:
- Krátkodobé záväzky z obchodného styku k 31.12.2007 dosiahli hodnotu 1.222 tis. Sk, čo je
pokles o -1.254 tis. Sk oproti roku 2006.

Zo žiadneho záväzku zatiaľ nevyplývajú sankcie.

5.3.4. Zúčtovanie opravnej položky k prechodne nevyužívanému majetku kuchyne
Na základe záverečnej správy z ekonomického auditu zo dňa 26.9.2007 sa prikročilo v oblasti
prechodne nevyužívaného majetku kuchyne k zreálneniu jeho zostatkovej hodnoty. Išlo o prechodne
nevyužívaný majetok kuchyne z roku 1993 v obstarávacej hodnote 9.657 tis. Sk a ku dňu 3.12.2007
v zostatkovej hodnote 3.744.952 Sk.
Organizácia mala možnosť prehodnotiť uplatnenie mimoriadneho odpisu v hodnote 3.744.952 Sk
najneskôr do konca roku 2005. Nakoľko prehodnotenie nevyužívaného majetku kuchyne sa uplatnilo
až v roku 2007, účtovná operácia sa uskutočnila spätne s dopadom priamo na Výsledok hospodárenia
roku 2005, ktorý bol následne zúčtovaný s Fondom dlhodobého majetku a súvzťažne s Fondom
reprodukcie.
Účtovnou operáciou sa prechodne nevyužívaný majetok kuchyne nevyradil, ale iba jeho zostatková
netto hodnota sa zreálnila na „nulovú“ zostatkovú hodnotu.

5.3.5. Tvorba a čerpanie Fondu reprodukcie za rok 2007
V priebehu roku 2007 boli z odpisov dlhodobého majetku SMU vytvorené zdroje do Fondu
reprodukcie v objeme 37.834 tis. Sk. Ostatná tvorba zdrojov súvisela s účtovnými operáciami
týkajúcimi sa vysporiadania nevyužívaného majetku kuchyne.
Z fondu reprodukcie bolo za rok 2007 preinvestovaných iba 7.194 tis. Sk z dôvodu opatrnej
investičnej politiky súvisiacej s budúcimi potrebami pre rozvojové programy v spoločnej európskej
organizácii EURAMET e.V. Ostatné čerpanie súviselo s účtovnými operáciami týkajúcimi sa
vysporiadania nevyužívaného majetku kuchyne.
V súvislosti s vývojom hospodárenia sa ustálil Fond reprodukcie k 31.12.2007 na konečnom zostatku
102.156 tis. Sk.
Fond reprodukcie (účet 916)

01.01.2007

Čerpanie

Tvorba

31.12.2007

PS počiatočný stav
67.771
Tvorba z odpisov SMU
37.834
Čerpanie na investície pre SMU z plánu 2006
-2.750
Čerpanie na investície pre SMU z plánu 2007
-4.357
Čerpanie iné (do budov SMU pre SUTN, SNAS,...)
-87
Čerpanie na výstavbu urýchľovača
0
Účtovné operácie z nevyužívaného majetku kuchyne:
Tvorba - doodpisovanie majetku kuchyne
3.745
Súvzťažné vysporiadanie s Fondom dlho. majetku
-3.745
3.745
..............................................................................................................................................................
Spolu obrat na Fonde reprodukcie
-10.939
45.324
.
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KZ konečný zostatok

102.156 tis. Sk

z toho: - na ďalšiu investičnú. výstavbu SMU
61.189
- na investičnú výstavbu Urýchlovača
40.967
Na investičnú akciu, ktorá je financovaná spoločne s UNMS SR „Metrologické pracovisko vysokých
dávkových príkonov (Urýchlovač)“ bolo v roku 2006 zo strany SMU preinvestovaných 16.033 tis. Sk.
V roku 2007 neboli preinvestované žiadne prostriedky. Na financovanie ďalších etáp tejto investičnej
akcie je naďalej k 31.12.2007 vyčlenených vo Fonde reprodukcie SMU celkom 40.967 tis. Sk.
5. 4 Vyhodnotenie procesov verejného obstarávania v roku 2007

Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie procesu verejného obstarávania (verejné obstarávanie
zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. je včasné spracovanie požiadaviek
zodpovedným riešiteľom na základe schválených záväzných úloh ústavu na bežný rok. Podkladom pre
voľbu postupu a následnú realizáciu verejného obstarávania je schválený plán obstarania investícií (na
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku) a schválené žiadanky predložené
v stanovenom termíne pre bežný rok(na obstaranie vybraného sortimentu tovarov nakupovaného
hromadne pre všetky centrá a úseky).
Vzhľadom na skutočnosť, že hore uvedené podklady neboli do konca hodnoteného obdobia schválené
a predložené oddeleniu služieb, neboli v roku 2007 zahájené žiadne postupy obstarávania nových
zákaziek okrem zákaziek podľa § 4, ods. 5, zákona č. 25/2006 Z. z. (zákazky s nízkou hodnotou).
5. 5 Obstarávanie dlhodobého majetku (investičná výstavba)

Vzhľadom na dôvody uvedené v časti 4, v priebehu roku 2007 sa zabezpečovalo dokončovanie
obstarávania tovarov a prác rozpracovaných a objednaných v priebehu roku 2006 a z nových
investičných aktivít len obstaranie naliehavých prípadov, schválených v každom jednotlivom prípade
priamo generálnym riaditeľom SMU.
ide o predmety v cene obstarania nad 30 tis. Sk spolu s DPH

Základný
plán

centr.

úloha

v tis. Sk

predmet obstarania

p.č.

Druh zákazky

I. Položky z plánu investícií r. 2006, s lehotou dodania v r. 2007
Evid.číslo
(obj.,zmluva,s Dátum dodania Fakturovaná cena
úťaž)

Poznámka

JOHNSON

042-527

A. Výskumné pracoviská
1 Klimatizačná jednotka
1 Klimatizačná jednotka

1 339 SP-ZNH

230

230 190

230

230 180

230

230 190

240

240 080

250

250 230

1 Systémový merací softvér pre ožarovanie IŽ

250

250 230

260

260 060

12 meranie VN napätia pre rtg. zdroj
6 PE látkového množstva: Presné coulometrické zariadenie (indik.zdroj +
úd á j d )

Nákup zariadenia na overovanie a kalibráciu meračov pretečeného množstva
5 s voľnou hladinou
4 Etalónový elektromer RS 2310S Applied Precision

312
400
160
300
700

T-ZNH

INV-06-061

31.01.07

311 783,00

042-524

T-ZNH

INV-06-023

11.04.07

400 000,00

042-256

700 000,00

042-544

T-ZNH

INV-06-047

T-ZNH

INV-06-050

20.03.07

T-ZNH

INV-06-062

22.11.07

700 700

900

900 900

1 technické zhodnotenie SPIN
1. technické zhodnotenie - rozvod vody

042-252

2 750 101,00

A. Výskum
Spolu
B. Ostatné pracoviská
700

1 338 318,00

CONTROLS

190
175

ZNH
ZNH

B. Ostatné . Spolu
A+B

I.

2 750 101,00

Spolu
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ide o predmety v cene obstarania nad 30 tis. Sk spolu s DPH

Základný
plán
v tis. Sk

predmet obstarania

centr.

úloha

p.č.

230
100
900

230190
100105
900900

900
210
210
700
230
270
210
210
230
230
220
900
210
230
260
250
270

900900
210012
210012
700700
230190
270050
210030
210030
230190
230190
220025
900900
210012
230190
260300
250230
270070

1 Zariadenie na kalibráciu a overovanie prietokomerov
2 SPIN server COMPAQ + OS Windows server 2003 + inštalácia a prekopírovanie údajov
3 Drobné stav.úpravy v obj. "H" (pož.ochrana)
1. projekty
2. realizácia úprav
4 Rekonštr.systému ohrevu VZT objektu "H" - tech.yhodnotenie
5 Optika uhlomerného interferometra
6 Optický montážny kit
7 Kopírovací stroj SHARP
8 SW úpravy stanice na overovanie vodomerov (tech.zhodnot.)
9 Notebook Toshiba + SW VISTA Home Premium, MS OFFICE 2007
10 Technika pre MV oblasť - generátor funkcií s príslušenstvom
10 Technika pre MV oblasť - generátor funkcií s príslušenstvom
11 Hmotnostný prietokomer (5 - 1000)l/h
12 Prevodník A -F1
13 Teleso piestového tlakomera
14 Technické zhodnotenie obj. "F" - vonkajšie rolety
15 Meracia ústredňa ALMEMO s príslušenstvom
16 PC zostava+LCD monitor+SW - 2x
17 Mer.automat KORA - tech.zhodnotenie
18 PC zostava+LCD monitor+SW
19 4x fotom.lampy s prísluš. (SE svietivosti)

250
900

250231
900900

20 PC zostava+LCD monitor+SW+tlačiareň HP
21 Automatická závoraECO RAPID

Druh zákazky

II. Položky schválené priebežne v r. 2007:
Evid.číslo
(obj.,zmluva,s Dátum dodania Fakturovaná cena
úťaž)

Poznámka

INV-07-001
INV-07-002

11.06.07
30.07.07

95 022,00
181 261,00

042-528
042-531

T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
SP-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH
T-ZNH

016 900 07
018 900 07
MTZ-07-087
MTZ-07-087
INV-07-003
OST-07-019
INV-07-004
INV-07-005
INV-07-005
INV-07-006
INV-07-007
INV-07-008
OST-07-221
INV-07-009
MTZ-07-120
OST-07-170
INV-07-010
MTZ-07-071

30.08.07
24.07.07
24.07.07
08.08.07
16.08.07
22.08.07
23.10.07
09.11.07
11.10.07
29.11.07
21.11.07
16.10.07
29.10.07
23.10.07
11.10.07
09.11.07
23.03.35

1 598 379,00
343 029,40
111 709,48
46 579,42
33 201,00
33 308,10
43 978,00
89 064,40
7 447,00
168 018,48
98 770,00
328 440,00
50 985,00
158 995,90
67 197,00
215 128,20
33 599,00
560 730,00

042-529
042-534
042-530
042-530
042-532
042-299
042-533
042-537
042-537
042-535
042-546
042-543
042-536
042-538
042-539
042-540
042-542
042-541

T-ZNH
T-ZNH

INV-07-011
OST-07-297

28.11.07
03.12.07

33 599,00
58 808,50

042-545
042-547

T-ZNH
T-ZNH
SP-ZNH

II.

Spolu

4 357 249,88

I+II.

Spolu

7 107 350,88

5. 6 Vyhodnotenie auto prevádzky
Požiadavky na prepravné služby (preprava osôb a materiálu) nárokované jednotlivými útvarmi
SMU boli zabezpečované v roku 2007 prostredníctvom doleuvedených motorových vozidiel SMU:
Typ vozidla
Škoda Octavia Ambiente
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Renault Laguna
Škoda Felícia Combi

EČV
BA 114 LV
BA 926 JC
BA 716 OM
BA 629 JV
BA 951 DT

Využitie MV (km k 31.12.07)
ref.vozidlo (GR)
8 926
ref.vozidlo
30 860
ref.vozidlo
29 974
vodič Jozef Rác
16 652
vodič František Centko
17 309

V priebehu roku 2007 sa z majetku SMU odpredalo za 67 tis. Sk vyradené osobné vozidlo Škoda
Felícia Combi BA 243 AM, r. v. 1997, najazdených 134.134 km.
V roku 2007 sa v auto prevádzke nevyskytla žiadna vážnejšia mimoriadna udalosť.

VI.

Personálne otázky

V roku 2007 nedošlo k podstatným zmenám v organizačnej štruktúre SMU. Hlavné činnosti SMU
zabezpečuje sedem metrologických centier (pozri organizačnú štruktúru – príloha č. 1), úsek výskumu
a úsek certifikácie, ekonomické, legislatívne, koordinačné a administratívne činnosti vykonávajú
úseky ekonomiky, prevádzky a úsek generálneho riaditeľa.
V roku 2007 mal SMU evidenčný počet 152 zamestnancov, z toho 67 žien a 85 mužov. Prevažnú časť
tvoria zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním technického alebo prírodovedného smeru, ktorí
spoločne so stredoškolsky vzdelanými technickými pracovníkmi zabezpečujú odborné činnosti ústavu.
Časť zamestnancov so stredoškolským vzdelaním technického smeru a z časti aj základným vzdelaním
zabezpečuje prevádzku a údržbu rozsiahleho areálu, ktorý spravuje SMU. Ide prevažne o budovy
s kancelárskymi a laboratórnymi priestormi, v ktorých sídlia aj ďalšie organizácie rezortu ÚNMS SR.
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Počty zamestnancov v organizačných útvaroch
Organizačný útvar

Evidenčný
počet ¹

Prepočítaný
počet ²

Evidenčný
priemerný
počet ³
11.94
5.46
3.40
86.38

Priemerný
vek

Úsek generálneho riaditeľa
Úsek certifikácie
Úsek riadenia výskumu
Výskum:
z toho:
Centrum dĺžky, času a akustiky
Centrum hmotnosti a tlaku
Centrum prietoku
Centrum elektriny
Centrum ionizujúceho žiarenia
Centrum chémie
Centrum termometrie, fotometrie a
rádiometrie
Úsek ekonomiky
Úsek prevádzky
Spolu

12
7
4
86

11.87
6.30
4.00
85.53

13
10
14
10
14
14

12.74
10.00
14.00
10.00
13.33
14.00

13.04
11.07
12.18
10.16
13.33
14.00

53
51
45
56
44
45

7
16
31
152

7.00
15.74
26.51
145.49

7.44
15.78
26.90
146.46

42
51
49
48

53
52
37
48

1

Počet zamestnancov vo fyzických osobách v danom roku.
Výška úväzku na jedného zamestnanca v roku.
³ Priemerný počet zamestnancov v roku.
2

Veková štruktúra zamestnancov
do 25 r.

25r. - 30r.

31r. - 40r.

41r. - 50r.

51r. - 60r.

61 r. a viac

4

7

17

46

61

17

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
ZŠ

OU

8

SO

6

-

ÚSO

VŠ

VŠ

51

Bc
1

ostatné
67

ved. hodnosť ved. hodnosť

PhD./CSc.
18

DrSc.
1

Veková štruktúra zamestnancov
180

165
161
152

160
140

Veková štruktúra zamestnancov
2005
Veková štruktúra zamestnancov
2006
Veková štruktúra zamestnancov
2007

120
100
80

59 61
56
51
47 46

60
40
20
0

1 44

98

25
19 17

23

24
17

7

do 25r. 25r-30r, 31-40r. 41-50r 51-60r. 61-viac Spolu
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

8
8

ZŚ
OU
0
0
0

SO

11

6
6
6
51
53
49

ÚSO
1
01

VŚ - Bc.

2007
67

VŚ - ost.
18
17
16

ved.hod.PhD/CSc

2006
2005
79
78

1
1
1

ved.hod.DrSc.
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Zamestnanci SMU boli v roku 2007 zaradení do troch rôznych tabuliek platových taríf nasledovne:
- 81 zamestnancov bolo zaradených do základnej tabuľky platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme (Príloha č. 1 k NV č. 238/2007 Z. z.);
- 69 zamestnancov bolo zaradených do osobitnej stupnice platových taríf zamestnancov
učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych
zamestnancov (Príloha č. 3 k NV č. 238/2007 Z. z.);
- 2 zamestnanci boli zaradení do osobitnej tabuľky platových taríf pedagogických
zamestnancov a niektorých ďalších zamestnancov (Príloha č. 2 k NV č.238/2007 Z. z.).
Vzdelávacie aktivity

Priebežné vzdelávanie zamestnancov a zabezpečovanie ich odborného rastu je súčasťou SMK ústavu
a vykonáva sa v súlade s každoročne zostavovaným plánom vzdelávania, pozostávajúceho z kurzov a
školení, na tvorbe ktorého sa podieľajú tak organizačné zložky, ako aj vzdelávacie stredisko ústavu.
V pláne vzdelávania zamestnancov SMU sa stanovujú vzdelávacie aktivity s charakterom povinnej
a výberovej účasti. Ich obsah je zameraný najmä na zvyšovanie odbornej pripravenosti v oblasti
národných etalónov, metrologickej legislatívy, na získavanie aktuálnych poznatkov z pracovného
a sociálneho práva, skvalitňovanie systému manažérstva kvality a prehlbovanie poznatkov z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V roku 2007 sa realizovalo 9 školení z povinnej a 3 školenia
z výberovej časti.
SMU podľa potreby vysiela svojich zamestnancov aj na vzdelávacie aktivity, ktoré pripravujú rôzne
štátne a verejné organizácie, prípadne zahraničné inštitúcie. Významný podiel na zvyšovaní ich
odbornej pripravenosti má aj účasť na medzinárodných konferenciách a sympóziách.
SMU ako národná metrologická inštitúcia zabezpečuje a vykonáva vzdelávanie aj pre záujemcov
z hospodárskej sféry. V rámci vzdelávacích aktivít ústavu sa zrealizovalo 40 odborných kurzov
a seminárov. V roku 2007 sa zaškolilo celkom 684 frekventantov. Obsahovo boli vzdelávacie aktivity
zamerané na kurzy z oblasti metrológie (35) a na kurzy z oblasti akreditácie laboratórnych subjektov
(5).
V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 došlo k nárastu kurzov z oblasti metrológie o 8.
Najfrekventovanejším kurzom je montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla, ktorý
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sa vykonal 9x. Súčasne došlo k poklesu kurzov z oblasti systému manažérstva kvality (0). Príčinou
tohto stavu je skutočnosť, že organizácie, ktoré sa pripravujú na certifikáciu systémov kvality
využívajú na zaškolenie poradné organizácie, ktoré ich pripravujú na získanie tohto dokladu.
Vzhľadom na personálnu stabilizáciu akreditovaných laboratórií sa prejavil aj pokles záujemcov
o získanie poznatkov pre výkon pracovných pozícií interný audítor a manažér kvality. Tento trend mal
nepriaznivý dopad aj na ekonomickú oblasť činnosti vzdelávacieho strediska, pretože v minulosti boli
kurzy z oblasti akreditácie mimoriadne finančne efektívne.
Efektívnosť a prínos získaných poznatkov pre účastníkov kurzov sú sledované spätnou väzbou.
Vyjadrenia absolventov kurzov potvrdzujú, že sa SMU darí napĺňať stanovený cieľ politiky kvality
v oblasti vzdelávania.

VII.

Ciele a prehľad ich plnenia

Slovenský metrologický ústav ako príspevková organizácia s príspevkom zo štátneho rozpočtu
uzatvorila na rok 2007 s nadriadeným ústredným orgánom – ÚNMS SR kontrakt na financovanie
svojich hlavných úloh, vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny, zákona o metrológii, resp. ďalších úloh,
riešenie ktorých je v záujme štátu.
Z tohto dôvodu kontrakt, popísaný v kapitole III., obsahuje prehľad cieľov SMU ako aj očakávaných
výstupov, vrátane stanovenia zodpovedných riešiteľov, termínov jednotlivých etáp úloh a rozpis ich
nákladov. Súčasťou kontraktu je aj dohodnutý mechanizmus kontroly jeho plnenia.
V plnení priorít ústavu sa nevyskytli žiadne významné odchýlky. Stanovisko dozornej rady, ktoré
v polroku, ako aj po uplynutí roka vyhodnotilo plnenie kontraktu zo strany SMU, je uvedené v bode
10.3 tejto správy.

VIII.

Hodnotenie a analýza vývoja SMU v roku 2007

Z analýzy zdrojov SMU v roku 2007 vyplýva, že ústav na svoju činnosť využíval v prevažnej miere
zdroje zo štátneho rozpočtu, na druhej strane však pokračoval v trende zvyšovania podielu vlastných
zdrojov získaných svojou činnosťou.
Zdroje zo štátneho rozpočtu dosiahli hodnotu 76.836 tis. Sk, (56 % zo všetkých zdrojov).
Vlastné zdroje dosiahli hodnotu 59.059 tis. Sk, (43 % zo všetkých zdrojov) a boli získané
predovšetkým poskytovaním metrologických služieb hospodárskej sfére SR.
Okrem uvedených zdrojov získal SMU ďalšie zdroje v objeme 1 % z medzinárodných projektov, na
riešení ktorých sa podieľal.
Z výsledkov aktivít SMU v r. 2007, uvedených v predchádzajúcich kapitolách, jednoznačne vyplýva,
že nielen z pohľadu uplynulého roka, ale aj z hľadiska dlhodobých trendov vývoja si ústav plní všetky
úlohy kladené na národnú metrologickú organizáciu a súčasne chápe požiadavku ekonomickej
efektívnosti svojich činností.
Zameranie činnosti SMU bolo aj v uplynulom roku ovplyvnené požiadavkami hospodárskej sféry,
ktoré do určitej miery ovplyvnili program výskumu a rozvoja národných etalónov. Okrem
vnútroštátnych podmienok sa SMU priebežne pripravuje na vplyv globalizácie, ktorý silnie v Európe
aj v oblasti metrológie.

IX. 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 2007 pre 664 zákazníkov. Počet poskytnutých služieb
vzrástol oproti roku 2006 o 47 (2005 – 5900, 2006 – 6571, 2007 – 6618). V roku 2007 bolo
zaevidovaných 2071 objednávok, čo je približne na úrovni roku 2006.
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Prehľad počtu poskytnutých služieb
Typové skúšky

35

Overenie

3247

Kalibrácie

3031

Uznanie prvotného overenia vykonaného v zahraničí

5

Ostatné

300

Spolu

6618

typové skúšky

podiel MS v %

overenie
ostatné
kalibrácia

0,1%

0,5%

uznanie prvotného overenia vykonaného v zahraničí

45,8%
49,1%

4,5%

X.
10.1

Záver

Vyhodnotenie opatrení z roku 2007

Pri zasadnutí Dozornej rady SMU dňa 15. 2. 2007, stanovilo sa pre rok 2007 nasledovné odporúčanie:
1. pokračovať v rokovaniach s ÚNMS SR a BIONT o vlastníctve majetku objektu „I“, konkrétne
jeho časti obsahujúcej laboratóriá ionizujúceho žiarenia SMU.
Celá záležitosť ohľadne cyklotrónového centra a všetkých urýchľovačových technológií sa rieši
komplexne na ÚNMS SR a čaká sa na rozhodnutie v máji 2008.

10.2

Plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy

V súlade s platnou legislatívou uzatvorili zamestnávateľ a odborová organizácia SMU na rok 2007
Kolektívnu zmluvu, v ktorej sa obe strany snažili poskytnúť zamestnancom maximálne možné 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 oboch zmluvných partnerov.
Vedenie SMU spoločne s odborovou organizáciou zorganizovalo jeden výskum spokojnosti a názorov
zamestnancov na náplň a organizáciu práce, ako aj na ďalšie faktory, ovplyvňujúce pracovné výkony
a atmosféru na pracovisku, z ktorých čerpá námety na zdokonaľovanie riadenia práce a sociálneho
programu. Tento dotazník sme doplnili aj o stanovisko zamestnancov k dodávateľovi stravy.
Zaviedli a aplikovali sa pravidlá na priznávanie príspevkov zamestnávateľa k doplnkovému
dôchodkovému poisteniu.
Obe zmluvné strany konštatujú, že vzájomná spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.
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10.3

Stanovisko Dozornej rady k vyhodnoteniu činnosti SMU za rok 2007

Dozorná rada 3 posudzovala činnosť SMU za rok 2007 na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2008
a prijala nasledovné stanovisko:
„Dozorná rada konštatuje, že správu o plnení všetkých úloh a stanovených cieľov Kontraktu na rok
2007 v oblastiach zabezpečenia uchovávania etalónov tvoriacich základ správnosti a jednotnosti
merania na Slovensku, zabezpečenia ich medzinárodného porovnania, zabezpečenia výskumu
a vývoja v oblasti metrológie a zabezpečenia realizácie požiadaviek verejnosti na plnene úloh orgánu
štátnej správy pri metrologickej kontrole meradiel a overovaní spôsobilosti v oblasti metrológie a jeho
vyhodnotenie prijíma a konštatuje, že ciele a úlohy stanovené v kontrakte sa splnili a finančné
prostriedky pridelené SMU sa vynaložili účelne. Kladne hodnotí výsledky práce v oblasti
medzinárodnej spolupráce a medzinárodných projektov a racionálne využitie pridelených finančných
prostriedkov na rok 2007.“

3

DR pozostáva zo zástupcov nadriadeného orgánu, zástupcu odborovej organizácie a zástupcov zamestnancov SMU.
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