
 

Slovenský metrologický ústav           

1/2 

 

 

 

Cenník vzdelávacích programov – platnosť od 01.01.2022 

 
 

I. Štandardné vzdelávacie programy 

 

Tematické okruhy Typ a rozsah vzdelávacích programov  IK 
Cena za 

kurz 
(€/účastník) 

  A. Všeobecná 

metrológia a 

legislatíva 

Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 3 dní 
11001V 347 

Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo  Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 
11002V 248 

Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 11003V 198 

B. Oblasť systému 

ISO 9001: 2015, 

STN EN ISO 

19011: 2019 

Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 3 dní 
11004V 347 

Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 
11005V 248 

Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 11006V 198 

C. Oblasť 

akreditácie: 

ISO/IEC 17025: 

2017, STN EN ISO 

19011: 2019, ISO 

15189: 2012 

Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 3 dní 
11007V 297 

Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 
11008V 248 

Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 11009V 198 

D. Metrológia 

veličín 
Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 3 dní 
11010V 387 

 
Poznámka: 1 vyučovacia hodina predstavuje 45 minút. 
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Kurz s výstupom - Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu 

ďalšieho vzdelávania alebo Osvedčenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 
11011V 287 

Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 3 dní 11012V 232 

Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 11013V 188 

E. Spracovanie 

výsledkov merania 
Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 11014V 238 

F. Akreditácia 

laboratórií, 

certifikačných 

a inšpekčných 

orgánov 

Kurz s výstupom - Potvrdenie o absolvovaní kurzu s časovým rozsahom 2 dní 11015V 238 

 

 

II.  Neštandardné vzdelávacie programy 
 

Vydanie duplikátu Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania / 

Osvedčenia o absolvovaní kurzu / Certifikátu o absolvovaní nadstavbového kurzu / Potvrdenia o absolvovaní 

kurzu       20 €/ks  IK 11016V 

 

V prípade záujmu o individuálne školenie je cena stanovená hodinovou sadzbou 50 € na osobu.  
         IK 11017V 

 

Cena vzdelávacích programov mimo tematických okruhov uvedených v časti I. cenníka je určená dohodou na 

základe kalkulácie.  

Platí to i pre firemné kurzy na mieru, t. j.  pre uzavreté skupiny, kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa 

požiadaviek zákazníka. 

Organizátor kurzu si v prípade väčšieho počtu záujemcov z jednej organizácie, vyhradzuje právo na určenie 

ceny kurzu dohodou na základe kalkulácie.        
         IK 11018V 
 

 

III.  Spoločné ustanovenia  
 

1. Organizátor kurzu si v prípade menšieho počtu záujemcov vyhradzuje právo na zmenu termínu kurzu alebo 

na zrušenie kurzu alebo na určenie ceny kurzu dohodou na základe kalkulácie. 

 
            

 

 

 


