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  PLÁN VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV NA ROK 2020 
    

Január 
Metrologické zabezpečenie meradiel s využitím noriem ISO/IEC 17025: 2017, STN EN ISO 
10012: 2004 

Neistoty - základný kurz 

Február 

Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Spotrebiteľské balenie výrobkov - metrologická legislatíva 

Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla  

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi 
Metrológia teploty a postupy kalibrácie   
Modul: Odporové snímače teploty 
Aplikácia normy STN EN ISO/IEC 17065: 2013 v činnosti certifikačných orgánov 

Marec 

Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 

ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a prvé praktické skúsenosti 

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách 
podľa normy ISO/IEC 17025: 2017 

Interný audítor, manažér kvality a inšpektor  inšpekčných orgánov  
podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012 

Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov 

Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatíva 

Špecifické požiadavky na SMK pre medicínske laboratóriá  
Modul: Činnosť manažérov kvality v medicínskych laboratóriách  

Aplikácia požiadaviek normy ISO 19011: 2018 v praxi 

Montáž plynomerov 

Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Skúšanie váh pre opravárov 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 

Apríl 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla  

Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín   

Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy  ISO 9001   
podľa normy  STN EN ISO 19011: 2019 

Metrologické zabezpečenie meradiel s využitím noriem  
ISO/IEC 17025: 2017, STN EN ISO 10012: 2004 

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách  
podľa normy ISO/IEC 17025: 2017,  
v zmysle normy STN EN ISO 19011: 2019 v Tatranskej Lomnici 
Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia  

Máj 

Metrológia hmotnosti: Modul: Meranie hmotnosti v praxi 
Správna laboratórna prax – zabezpečenie kvality 

Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla  
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Jún 

Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku 

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov   

Metrológia geometrických veličín. Moduly: Dĺžka a Uhol  

Neistoty - základný kurz 

Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017 

Doškoľovací kurz - Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora 

Júl 

Praktická kalibrácia prevodníkov tlaku a spracovanie kalibračného certifikátu  
Doškoľovací kurz - Požiadavky ISO/IEC 17025: 2017 z pohľadu interného audítora v Poprade 

Doškoľovací kurz pre manažérov kvality v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17025: 2017 v Poprade 

September 

Skúšanie váh pre opravárov 

Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Overovanie  a kalibrácia vodomerov, odborná  časť 

Spotrebiteľské balenie výrobkov- metrologická legislatíva 

Základy metrológie prietoku a pretečeného objemu technických kvapalín   

Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla  

Správna laboratórna prax – základy 

Montáž plynomerov 

Spracovanie výsledkov a všeobecná metrológia – nadstavbový kurz 

Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy  ISO 9001 ISO 9001: 2015 a ISO 
14001: 2015 v podľa normy  STN EN ISO 19011: 2019  

Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle normy  ISO 9001  podľa normy  STN 
EN ISO 19011: 2019 

Október 

Metrologické zabezpečenie meradiel s využitím noriem ISO/IEC 17025: 2017, STN EN ISO 
10012: 2004 

Neistoty - základný kurz 

Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave - metrologická   legislatíva 

November 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ 

Skúšanie váh pre opravárov 

Montáž meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/ a meračov tepla  

Montáž  elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu 

Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží 

Činnosť manažéra kvality v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa 
normy ISO/IEC 17025: 2017 v Tatranskej Lomnici 

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa 
normy ISO/IEC 17025: 2017  

Metrologické zabezpečenie elektrolytickej konduktivity a pH 

December 

Zákon č. 157/2018 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Využitie certifikovaných referenčných materiálov v laboratórnej praxi 

Kontrola systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015 
 


