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Kalibrácie meracej techniky z pohľadu revízneho technika 

Ing. Peter KRÁLIK, ZTS Elektronika SKS s.r.o., Nová Dubnica  

ÚVOD 

Chybná funkcia meracieho prístroja môže viesť k vzniku škody, alebo i k úrazu od 

zrevidovaného el. zariadenia. Merací prístroj je potrebné udržiavať v prevádzky schopnom 

a bezpečnom stave ktorý môžeme popísať nasledovne: 

• zodpovednosť za merací prístroj má používateľ meracieho prístroja, 

• dôveryhodnosť nameraných výsledkov, 

• merací prístroj udržiavať v metrologickom režime - pravidelná kalibrácia, 

• metrologická nadväznosť – kalibračné laboratória s akreditáciou podľa ISO/IEC 17025, 

• kalibrácia meracieho prístroja musí byť doložená kalibračným certifikátom, 

• priamy súvis na kvalitu ponúkanej služby. 

Odovzdaním meracieho prístroja do kalibračného laboratória na kalibráciu sa pre užívateľa 

zariadenia začína proces, ktorý mu na určitý čas pozastaví jeho činnosť, pokiaľ nemá 

primeranú náhradu meracieho prístroja na meranie potrebnej veličiny. V tomto čase 

kalibračné laboratórium realizuje kalibráciu zariadenia podľa metodík a schém 

nadväznosti, a výsledky kalibrácie zaznamená v kalibračnom certifikáte. V prípade, ak 

zákazník požaduje uviesť v kalibračnom certifikáte rekalibračný interval, prípadne súlad 

alebo nesúlad so špecifikáciou, budú v ňom uvedené i tieto údaje.  

Pre následné používanie meradla je potrebné oboznámiť sa s výsledkami kalibrácie, 

správne si ich interpretovať a implementovať  do meracích metód. Pre revízneho technika 

je dôležité poznať i zákonné požiadavky na minimálne technické a prístrojové vybavenie, 

ktoré je potrebné na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.  

POŽIADAVKY NA MERACIU TECHNIKU A LEGISLATÍVA 

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov: 

§ 30 Splnomocňovacie ustanovenia 

(1) Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, ustanovia : 
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a) podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a na obsluhu niektorých technických zariadení,  

b) podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, 

o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie, 

overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti,  

c)  technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, 

d)  minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia 

požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1.  

Vyhláška MPSVR SR č. 182/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje minimálne technické 

a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 154/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:  

§ 1 

(1) Minimálnym technickým a prístrojovým vybavením na overovanie plnenia 

požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1 zákona je 

technické a prístrojové vybavenie na: 

a)  administratívnu činnosť, komunikáciu a informačnú činnosť, a to vybavenie 

na správu registratúry, tlačiareň, kopírovacie zariadenie, vybavenie na 

prevádzku telefonickej, dátovej a faxovej komunikácie a najmenej jeden 

informačný systém a najmenej jedno webové sídlo,  

b) meranie veličín a zisťovanie skutočností, ktorými sa overuje plnenie 

požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odsekov 2 až 6.  

(2) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek 

bezpečnosti vyhradených technických zariadení tlakových je vybavenie na: 

a) meranie tlaku - súprava tlakomerov a tlaková pumpa, 

b)  meranie hrúbky - ultrazvukový hrúbkomer, 

c)  meranie tvrdosti - tvrdomer, 

d)  nedeštruktívnu kontrolu zvarov povrchovými metódami - mierky, svietidlo 

s dostatočnou  intenzitou, lupa a penetranty,  

e)  kontrolu vnútorných priestorov - endoskop, zrkadlá a svietidlo s dostatočnou 

intenzitou, 

f)  meranie teploty - bezkontaktný teplomer, 

g)  kontrolu rozmerov - posuvné meradlo, pásmové meradlo a laserové meradlo 

vzdialeností. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/#paragraf-14.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/#paragraf-30.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/#paragraf-30.odsek-1.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124/#paragraf-14.odsek-1
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(3) Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek 

bezpečnosti vyhradených technických zariadení zdvíhacích je vybavenie na: 

a) skúšanie výťahu - zariadenie na diagnostiku systémov výťahov bez použitia 

bremena, na kontrolu nastavenia a skúšanie funkcie zachytávačov, bŕzd, 

trakčnej schopnosti, protiváhy a vyvažovacieho závažia, ventilov, jazdných 

vlastností a na meranie silových a dynamických parametrov šachtových dverí,  

b)  meranie priehybu žeriavu - teodolit, 

c)  zaťažkávaciu skúška žeriavu - dynamometer, 

d)  meranie otáčok - otáčkomer, 

e)  meranie intenzity osvetlenia - luxmeter, 

f)  skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu - skúšačka napätia a 

spojitosti elektrických obvodov,  

g)  meranie izolačných stavov - prístroj na meranie izolačného odporu, 

h)  meranie prúdu, napätia a frekvencie - individuálne meracie prístroje alebo 

združený merací prístroj,  

i)  meranie prechodových odporov, impedancie slučky, prúdových chráničov 

a sledu fáz - prístroj na komplexné testovanie elektrickej inštalácie,  

j)  meranie hmotnosti protiváhy a kabíny - súprava na meranie hmotnosti protiváh, 

k)  meranie vnútorných rozmerov šachty výťahu a veľkých vzdialeností pri 

meraní parametrov žeriavovej dráhy - laserové meradlo vzdialeností,  

l)  dorozumievanie - rádiostanice. 

(4)  Technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek 

bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických je vybavenie na:  

a)  skúšanie napätia a spojitosti elektrického obvodu - skúšačka napätia 

a spojitosti elektrických obvodov,  

b)  skúšanie, meranie a sledovanie činnosti prostriedkov ochrany určených na 

elektrickú bezpečnosť v elektrických inštaláciách - prístroje na komplexné 

testovanie elektrickej inštalácie,  

c)  meranie prúdu, napätia, frekvencie, kapacity obvodov a indukčnosti obvodov 

- individuálne meracie prístroje alebo združený merací prístroj,  

d)  meranie vzdialeností - prístroj na meranie vzdialeností vodičov elektrických 

vedení, 

e)  meranie izolačných odporov - prístroj na meranie izolačného odporu, 

f)  skúšku elektrickej pevnosti - prístroj na vykonávanie skúšok elektrickej pevnosti, 

g)  diagnostiku elektrickej siete striedavého napätia alebo jednosmerného 

napätia, na diagnostiku elektrických zariadení strojov a stavebných objektov 

a na určovanie miest s kritickou teplotou - termokamera,  
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h)  prehliadku a kontrolu prenosových a distribučných sietí elektrizačnej sústavy 

a technických zariadení na ochranu pred atmosférickými vplyvmi 

umiestnených vo výškach - ďalekohľad alebo kamera s teleobjektívom,  

i)  meranie zemných odporov vrátane merania zemných odporov stožiarov 

vysokého napätia a veľmi vysokého napätia bez odpojenia zemného lana - 

prístroje na meranie uzemnenia a merného elektrického odporu.  

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

§ 1Predmet úpravy 

Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti 

metrológie upravuje : 

a)  pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie, 

b)  meraciu jednotku a jej používanie, 

c)  skupiny meradiel, 

d)  požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania 

a dohľad nad národným etalónom,  

e)  certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu, 

f)  požiadavky na určené meradlo, 

g)  použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla, 

h)  práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla, 

i)  práva a povinnosti používateľa určeného meradla, 

j)  práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla, 

k)  požiadavky na spotrebiteľské balenie, 

l)  povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia, 

m) spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne 

kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú 

kontrolu a kalibráciu.  

§ 2 Základné ustanovenia  - na účely tohto zákona sa rozumie: 

g)  kalibráciou meradla súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach 

určujú vzťah medzi hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím 

systémom alebo hodnotami reprezentovanými materializovanou mierou alebo 

referenčným materiálom a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú 

realizované etalónom,  

h)  určeným meradlom meradlo určené na povinnú metrologickú kontrolu alebo 

na posúdenie zhody 
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i)  povinne kalibrovaným meradlom meradlo alebo určený výrobok (§ 4 zákona 

č. 56/2018 Z. z.) určený na povinnú kalibráciu,  

o)  meracím rozsahom súbor hodnôt, pre ktoré sa predpokladá, že chyba meradla 

sa nachádza v určených medziach,  

ae)  najväčšou dovolenou chybou meradla extrémna hodnota chyby dovolená 

vzhľadom na referenčnú hodnotu veličiny, uvedená v špecifikáciách alebo v 

osobitnom predpise pre meranie alebo pre meradlo. 

§ 5 Slovenský metrologický inšpektorát 

(1)  Inšpektorát je rozpočtová organizácia.  

(2)  Inšpektorát je orgán metrologického dozoru. 

(3) Inšpektorát vykonáva dozor nad plnením povinnosti orgánu verejnej moci, 

podnikateľa, inej právnickej osoby alebo inej fyzickej osoby (ďalej len 

„dozorovaná osoba“) podľa tohto zákona.  

(4)  Inšpektorát plní aj funkciu orgánu dohľadu pre oblasť meradiel.  

(5)  Inšpektorát riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a 

odvoláva predseda úradu.  

§ 7 Zákonné meracie jednotky - zákonnou meracou jednotkou podľa tohto zákona je: 

a)  základná jednotka sústavy meracích jednotiek (ďalej len „základná jednotka“): 

1.  meter ako meracia jednotka dĺžky, ktorej symbolom je m,  

2.  kilogram ako meracia jednotka hmotnosti, ktorej symbolom je kg,  

3.  sekunda ako meracia jednotka času, ktorej symbolom je s,  

4.  ampér ako meracia jednotka elektrického prúdu, ktorej symbolom je A,  

5.  kelvin ako meracia jednotka termodynamickej teploty, ktorej symbolom je K,  

6.  mól ako meracia jednotka látkového množstva, ktorej symbolom je mol,  

7.  kandela ako meracia jednotka svietivosti, ktorej symbolom je cd,  

b)  odvodená jednotka od základnej jednotky, 

c)  násobok základnej jednotky a násobok odvodenej jednotky od základnej jednotky, 

d)  iná povolená jednotka, ako je uvedená v písmenách a) až c) a 

e)  zložená jednotka. 

§ 8 Skupiny meradiel 

(1) Meradlá sa na účely tohto zákona zaraďujú do skupín: 

a) národné etalóny a ostatné etalóny, 

b) certifikované referenčné materiály a ostatné referenčné materiály, 

c) určené meradlá a povinne kalibrované meradlá, 

d) ostatné meradlá. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/#paragraf-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/#paragraf-4
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(2)  Ostatné meradlo je meradlo, ktoré nie je národným etalónom, ostatným etalónom, 

certifikovaným referenčným materiálom, ostatným referenčným materiálom, 

určeným meradlom a povinne kalibrovaným meradlom.  

§ 17 Používanie povinne kalibrovaného meradla 

(1)  Orgán verejnej moci, podnikateľ alebo iná osoba je povinná: 

a) používať povinne kalibrované meradlo, ak sa meranie uskutočňuje podľa 

osobitných predpisov a nevykonáva sa určeným meradlom,  

b) udržiavať povinne kalibrované meradlo v takom technickom stave, ktorý 

zabezpečí jeho správne používanie a jeho metrologické charakteristiky v 

rozsahu metrologických požiadaviek,  

c)  predkladať povinne kalibrované meradlo na kalibráciu, 

d)  viesť evidenciu každého používaného povinne kalibrovaného meradla, ktorá 

umožňuje jednoznačnú identifikáciu každého povinne kalibrovaného meradla 

s uvedením miesta jeho používania, a každý dátum jeho kalibrácie a  

e)  uchovávať doklad o kalibrácii. 

(2)  Používané povinne kalibrované meradlo musí: 

a) vyhovovať na príslušný účel merania svojimi technickými 

charakteristikami a metrologickými charakteristikami a  

b)  byť kalibrované v meracom rozsahu vhodnom na príslušný účel merania. 

(3)  Kalibráciu povinne kalibrovaného meradla vykonáva ústav, určená organizácia 

alebo akreditované kalibračné laboratórium okrem kalibrácie podľa odseku 4 

alebo odseku 5.  

§ 55 Sankcie 

(1) Inšpektorát uloží pokutu od 200 eur do 10 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia 

tohto zákona tým, že: 

a)  pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva zákonné meracie 

jednotky, iné meracie jednotky a ich symboly podľa § 15,  

b)  neplní povinnosti dezignovanej osoby podľa § 30 ods. 6, 

c)  nepoužíva určené meradlo alebo opomenie používať určené meradlo pri 

meraniach na účel podľa § 11 ods. 1,  

d)  nepoužíva povinne kalibrované meradlo podľa § 17 ods. 1 písm. a),  

e)  používa povinne kalibrované meradlo bez dokladu o kalibrácii podľa § 17 

ods. 1 písm.e),  

f)  používa povinne kalibrované meradlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa  

§ 17 ods.2. 

(3)  Inšpektor môže uložiť blokovú pokutu do 300 eur tomu, kto: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-30.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-11.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-2
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a)  pri svojej činnosti na území Slovenskej republiky nepoužíva zákonné meracie 

jednotky, meracie jednotky a ich symboly podľa § 15,  

b)  nepoužíva povinne kalibrované meradlo podľa § 17 ods. 1 písm. a),  

c)  používa povinne kalibrované meradlo, ktoré nespĺňa požiadavky podľa 

 § 17 ods.2,  

d)  používa povinne kalibrované meradlo bez dokladu o kalibrácii podľa  

§ 17 ods. 1 písm. e),  

e) používa meradlo bez metrologickej kontroly alebo bez posúdenia zhody1) 

alebo opomenie používať meradlo s metrologickou kontrolou na účel, na 

ktorý je tento druh meradla zaradený do skupiny určených meradiel,  

f)  nevedie evidenciu používaných určených meradiel podľa § 16 ods. 2 písm. e) 

alebo nevedie evidenciu používaných povinne kalibrovaných meradiel podľa 

§ 17 ods. 1 písm. d).  

TERMINOLÓGIA V METROLÓGII 

metrológia - veda o meraní a jej aplikácie, zahŕňa všetky teoretické a praktické aspekty 

merania, akúkoľvek nepresnosť merania a oblasť používania 

meraná veličina - veličina učená na meranie, veličina, ktorá je predmetom merania 

nameraná hodnota veličiny - hodnota veličiny reprezentujúca výsledok merania 

pravá hodnota veličiny - hodnota veličiny zhodná s definíciou veličiny 

konvenčná hodnota veličiny - hodnota veličiny určená dohodou k veličine na daný účel, 

konvenčná hodnota veličiny je niekedy odhadom hodnoty pravej hodnoty veličiny, 

niekedy sa používa termín  "konvenčne pravá hodnota veličiny" 

chyba merania - nameraná hodnota veličiny mínus referenčná hodnota veličiny 

neistota výsledku merania -  (nezáporný) parameter charakterizujúci rozptyl hodnôt 

meranej veličiny, priradený meranej veličine, založený na použitých informáciách 

kalibrácia - súbor operácií, ktoré pri definovaných podmienkach určujú vzťah medzi 

hodnotami indikovanými meradlom alebo meracím systémom, alebo hodnotami 

reprezentovanými materializovanou mierou alebo referenčným materiálom 

a zodpovedajúcimi hodnotami veličín, ktoré sú realizované etalónmi 

hierarchia kalibrácie -postupnosť kalibrácií od referencie po koncové meradlo, kde 

výsledok každej kalibrácie závisí od výsledku predchádzajúcej kalibrácie 

metrologická nadväznosť - vlastnosť výsledku merania, pomocou ktorej sa výsledok môže 

vzťahovať na určenú referenciu prostredníctvom dokumentovaného neprerušeného 

reťazca kalibrácií, z ktorých každá prispieva k určenej neistote merania 

merací prístroj - meradlo, ktoré ukazuje alebo poskytuje záznam meranej veličiny 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-15
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#poznamky.poznamka-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-16.odsek-2.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701#paragraf-17.odsek-1.pismeno-d
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číslicový (merací) pristroj, digitálny (merací) prístroj - meradlo, ktoré poskytuje 

výstupný signál alebo indikovanú hodnotu meranej veličiny v číslicovom tvare 

zobrazovacie (indikačné) zariadenie - časť meradla, ktorá poskytuje indikovanú hodnotu 

meranej veličiny 

justovanie meracej sústavy -súbor činnosti uskutočnených na meracej sústave tak, aby 

poskytovala predpísané údaje zodpovedajúce daným hodnotám meranej veličiny 

justovanie meracej sústavy na nulu - justovanie meracej sústavy tak, aby poskytovala 

nulový údaj (nulovú indikáciu) zodpovedajúci nulovej hodnote meranej veličiny 

(ktorá sa má merať) 

rozlíšenie - najmenšia zmena (hodnoty) meranej veličiny, ktorá spôsobí vnímateľnú 

(rozoznateľnú) zmenu zodpovedajúcej indikácie 

rozlíšiteľnosť zobrazovacieho zariadenia - najmenší rozdiel medzi zobrazovanými 

indikáciami, ktorý možno rozoznať 

meracie rozpätie - hodnota rozdielu medzi dvomi hranicami nominálneho rozsahu, 

v určitých vedných oblastiach sa rozdiel medzi najväčšou a najmenšou hodnotou 

nazýva rozsah 

merací rozsah, pracovný rozsah - súbor hodnôt, pre ktoré sa predpokladá, že chyba 

meradla sa nachádza v určených medziach 

pracovné podmienky, funkčné podmienky meradla - podmienky používania, pri 

ktorých sa predpokladá, že špecifikované metrologické charakteristiky meradla sa 

nachádzajú v určených medziach 

stabilita meradla, stálosť meradla - vlastnosť meradla charakterizovaná tým, že jeho 

metrologické parametre (vlastnosti) sa nemenia v čase 

drift meracieho prístroja - spojitá alebo nespojité zmena indikácie v čase spôsobená 

zmenou jeho metrologických parametrov 

najväčšia dovolená chyba meradla - extrémna hodnota chyby vzhľadom na referenčnú 

hodnotu veličiny uvedená v špecifikáciách alebo v predpisoch pre dané meranie 

alebo meradlo 

kalibračná krivka - vyjadrenie vzťahu (grafické znázornenie) medzi indikáciou 

a zodpovedajúcou nameranou hodnotou veličiny 

etalón - realizácia definície hodnoty danej veličiny s určenou a s ňou spojenou neistotou, 

ktorá sa používa ako referencia 

medzinárodný etalón - etalón uznaný signatármi medzinárodnej dohody určený na 

celosvetové používanie 

národný etalón, štátny etalón - etalón uznaný národným orgánom ako základ na 

priraďovanie hodnôt veličiny iným etalónom predmetného druhu veličiny v štáte 

alebo v hospodárstve 
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referenčný etalón - etalón určený na kalibráciu iných etalónov veličín rovnakého druhu 

v danej organizácii alebo v danej oblasti 

pracovný etalón - etalón, ktorý sa bežne používa na kalibráciu alebo na overovanie 

meradiel alebo meracích systémov 

kalibrátor - etalón používaný pri kalibrácii 

rekalibrácia – kalibrácia opakovaná vo vhodných intervaloch 

METROLÓGIA V SYSTÉME MANAŽÉRSTVA KVALITY 

Schopnosť trvalo poskytovať produkty a služby, ktoré splnia požiadavky zákazníka 

a aplikovateľné  požiadavky predpisov, regulačné požiadavky a zameranie sa na zákazníka 

patria medzi základné prínosy systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. 

Manažérstvo kvality t.j. koordinované činnosti zamerané na usmerňovanie a riadenie 

organizácie v oblasti kvality sa bez metrológie vednej a technickej disciplíny zahrňujúcej 

všetky poznatky o meraní alebo činnostiach ktoré majú k meraniu vzťah nezaobíde. 

Zabezpečovanie kvality teda časť manažérstva kvality zameraná na poskytovanie dôvery, 

že sa plnia požiadavky na kvalitu, nie je možné bez metrológie. 

Metrológia: 

• tvorí významnú časť problematiky manažérstva kvality a kontroly výrobných 

procesov a výrobkov, 

• umožňuje potrebnú objektivizáciu technologických procesov, 

• zabezpečuje jednotnosť, presnosť a správnosť meraní 

zahŕňa: 

• metrologické jednotky a veličiny 

• meracie metódy 

• meracie prostriedky 

• merací personál 

Významným faktorom účinného pôsobenia systému kalibrácie v kalibračných 

a skúšobných laboratóriách je určenie maximálneho intervalu medzi následnými 

kalibráciami etalónov, meradiel a meracích zaradeniach. Existuje však veľké množstvo 

faktorov, ktoré ovplyvňujú frekvenciu rekalibrácie, a tieto treba poriadne prehodnotiť 

a vziať na vedomie. 

Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú interval rekalibrácie: 

• typ meracieho zariadenia 

• odporúčanie výrobcu 

• údaje získané z predchádzajúcej kalibrácie 
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• spôsob používania a udržiavania (servis) 

• rozsah a častosť používania 

• sklon k driftu a opotrebeniu 

• frekvencia kontroly prostredníctvom iných etalónov 

• frekvencia a kvalita kalibrácie vykonávanej inak ako prostredníctvom etalónov  

(napr. samokalibrácia elektronických zariadení) 

• okolité podmienky používania meradiel a meracieho zariadenia (teplota, vlhkosť, 

vibrácie, atď.) 

STANOVENIE REKALIBRAČNÉHO INTERVALU 

Existujú dve základné a súčasne protikladné kritériá, ktoré by mali byť brané do úvahy pri 

stanovovaní rekalibračných intervalov každého meradla alebo meracieho zariadenia. Sú to: 

• riziko, že meradlo nespĺňa predpísanú toleranciu pri svojom používaní, čo by malo 

byť čo najmenšie 

• ročné náklady by mali byť minimálne. 

Tzv. skúsenosť (intuícia), ktorá stanovuje počiatočné intervaly rekalibrácie a systém, ktorý 

používa pevné intervaly bez ich upresňovania sa považuje za nedostatočne spoľahlivé 

a z tohto  dôvodu sa neodporúčajú. 

Európsky dokument ILAC-G24 – OIML D10:2007 dáva návody na určenie kalibračných 

intervalov meracích zariadení. 

Metóda č. 1: Automatické nastavenie 

Meradlo je zakaždým kalibrované rutinným spôsobom. Nasledujúci interval rekalibrácie je 

predĺžený, keď je zistené, že údaje na meradle sú v požadovanej tolerancii. Interval 

rekalibrácie je skrátený, ak údaje sú mimo toleranciu. Táto metóda umožňuje vykonať 

rýchlu úpravu intervalu a je ľahko vykonateľná. Ak sú tieto záznamy registrované, tak 

vyhodnotenie umožňuje určiť nedostatky tých skupín meradiel, u ktorých sa ukazuje 

potreba technickej úpravy alebo preventívnej údržby. Nevýhodou tohto spôsobu, ktorý 

zahŕňa každé meradlo môže byť skutočnosť, že je obtiažne vykonať kalibráciu pravidelne v 

časovo rovnomerne rozložených intervaloch a že je nutné detailné plánovanie tejto 

činnosti. 

 

Metóda č. 2: Kontrolný diagram 

Zvolia sa významné kalibračné body a jednotlivé hodnoty sú vynesené do grafu 

v závislosti na čase. Z týchto grafov je možné vypočítať ako drift, tak aj rozptyl hodnôt. Za 

drift je buď vybraná jeho stredná hodnota behom jedného rekalibračného intervalu, alebo v 
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prípade veľmi stabilných meradiel drift v priebehu niekoľkých intervalov. Z týchto údajov 

môže byť vypočítaný optimálny interval rekalibrácie. Použitie tejto metódy je veľmi 

obtiažne v prípade komplikovaných meradiel. V tomto prípade môže byť aplikovaní iba pri 

využití výpočtovej techniky. 

Metóda č. 3: Doba používania 

Táto metóda je variácia predchádzajúcich metód. Základná metóda zostáva nezmenená, ale 

interval rekalibrácie je vyjadrený v hodinách skutočného používania meradla voči 

vyjadreniu kalendárneho času v mesiaci od vykonanej kalibrácie. 

Metóda č. 4: Kontrola počas činnosti 

Táto metóda je iba obmenou metód č. 1 a č. 2 a je obzvlášť vhodná pre zložitejšie meradlá 

alebo testovacie zariadenia. Pomocou pomocného kalibračného zariadenia špeciálne 

zhotoveného pre kontrolu vybraných parametrov sú kontrolované veľmi často (jeden krát 

denne alebo aj častejšie) kritické hodnoty prístroja. Ak je zistené, že prístroj je mimo 

požadovanú toleranciu, vykoná sa celá rekalibrácia. 

Metóda č. 5: Štatistické vyhodnotenie 

Ak má byť kalibrovaný veľký počet rovnakých meradiel, alebo skupín meradiel, tak 

rekalibračný interval môže byť stanovovaný pomocou štatistických metód. V kalibračných 

laboratóriách však existuje veľká rozdielnosť v určovaní rekalibračných intervalov, pretože 

závisia na úrovni presnosti merania a pracovných podmienkach. 

Stanovenia rekalibračného intervalu na základe kalibračného faktora 

spracovaný podľa prílohy A, ČSN ISO 10012-1: 1993 Požiadavky na meracie procesy 

a meracie zariadenia. Časť 1: Metrologický konfirmačný systém pre meracie zariadenia  

Kalibračný faktor:  K = X.Y + U.V 

 

 

 

 

Tabuľka 1 Definovanie neznámych pre výpočet kalibračného faktora 

Označenie 

zložky 

Použitie 

parametra 

Početnosť 

parametra 

Priradenie 

váhy 
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parametra 

faktoru 

parametru 

X denné  ≤ 2 X = 1 

  nasadenie ≤ 20 X = 2 

    > 20 X = 3 

Y opotrebovanie minimálne Y = 1 

    normálne Y = 2 

    vysoké Y = 3 

U prostredie laboratórium U = 1 

  použitia výroba U = 2 

    vonkajšie U = 3 

V citlivosť robustná V = 1 

    normálna V = 2 

    vysoká V = 3 

Tabuľka 2 Stanovenie intervalu rekalibrácie podľa výsledku kalibračného faktora 

Kalibračný faktor K 
Interval rekalibrácie 

v mesiacoch 

2 96 

3 – 4 48 

5 – 7 24 

8 – 10 12 

11 – 15 6 

16 – 18 3 

Príklad stanovenia rekalibračného intervalu na základe výsledku kalibračného faktora: 

Denné nasadenie  ≤ 20  X = 2 

Opotrebenie   normálne Y = 2 

Prostredie použitia  vonkajšie U = 3 

Citlivosť   normálna V = 2 

K = X.Y + U.V  = 2.2 + 3.2 = 10   /    interval rekalibrácie je 12 mesiacov 

Kalibračné laboratóriá vs. akreditované kalibračné laboratóriá 

Kalibračné laboratórium 

Kalibračné laboratórium vykonáva kalibráciu meradiel pre svoju potrebu, alebo na 

požiadanie externých zákazníkov. Kvalitu poskytovaných služieb si musí preveriť každý 
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zákazník samostatne, nie je garantovaná treťou nezávislou autoritou teda akreditačným 

orgánom SNAS 

Akreditované kalibračné laboratórium 

Akreditované laboratórium na základe prideleného osvedčenia o akreditácii, oficiálne 

dokumentuje spôsobilosť vykonávať nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej 

úrovni deklarované činnosti. Týmto dokumentom je zákazníkom akreditovaných subjektov 

predložená garancia, že ich činnosť má požadovanú úroveň kvality a ich výsledky sú 

nestranné a dôveryhodné. 

ZÁVER 

Požiadavky na kvalitu meradiel a meracích zariadení používaných v oblasti kontroly stavu 

bezpečnosti technických zariadení nie sú dobrovoľné, ale jasné pravidlá a požiadavky na 

ne sú popísané v zákone NR SR č. 157/2018 Z. z.. Znamená to, že kalibrácia týchto 

meradiel bude realizovaná akreditovaným subjektom v akreditovanom kalibračnom 

laboratóriu a bude podliehať pravidelnej metrologickej kontrole. Kalibračný certifikát ako 

výstupný dokument kalibrácie, v ktorom sú uvedené výsledky kalibrácie je potrebné 

preštudovať, porovnať výsledky s poslednou kalibráciou ak bola vykonaná, a presvedčiť sa 

či meracie zariadenie alebo merací prístroj možno používať pre dané meranie. 

Nezanedbateľný vplyv na kvalitu a výsledky meraní majú meracie vodiče a ostatné 

príslušenstvo, ktorým treba takisto venovať osobitnú pozornosť.   
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