
 
 
 

 
 
 
 

47. Fórum metrológov 

 
Metrológia v predaji tovarov a služieb  

na vnútornom trhu EU 
 

Profil konferencie 
 
 
 
 

 
 Kongres & Wellness Hotel Partizán, Tále 
 24. - 25. mája 2017 

pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
 



 

 

  

 

Vážené dámy a páni, 
 

každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie Slovenská metrologická 
spoločnosť organizuje Fórum metrológov, a to pod záštitou Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Hlavným poslaním Fóra je 



 

Tematické okruhy 47. Fóra metrológov 
 
 

I. Meranie a metrologická kontrola pri predaji tovarov a služieb  
Prvý tematický blok bude venovaný trendom a aktuálnym právnym predpisom 
súvisiacim s predajom tovarov a služieb, a to s cieľom zabezpečiť transparentné 
obchodné vzťahy, v ktorých nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy 
fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti. 
 

II. Metrologické a technické požiadavky na meradlá vyplývajúce z normatívnych 
dokumentov, štandardov a riadiacich aktov  
Cieľom tematického bloku bude identifikovať požiadavky na meranie a metrologické 
zabezpečenie meradiel vyplývajúce z normatívnych dokumentov, ktoré musí predajca 
pri predaji tovarov alebo služieb zabezpečiť, a to s akcentom na súčasné trendy 
a skúsenosti. 

 
III. Metrologické a technické požiadavky na meranie a meradlá pri zabezpečovaní 

kvality a  bezpečnosti tovarov 
Tematický blok bude obsahovať prednášky zamerané na aktuálne problémy súvisiace s 
výberom meradiel, postupmi merania, výberom poskytovateľa kalibračných služieb, 
definovaním zákazníckych požiadaviek na kalibráciu a správnym interpretovaním 
výsledkov kalibrácie. 

 

IV. Označené a neoznačené spotrebiteľsky balené výrobky v obchodných vzťahoch 
Blok bude obsahovo zameraný na požiadavky na spotrebiteľsky balené výrobky, a 
metódy kontroly množstva výrobku v spotrebiteľskom balení u prevádzkovateľa 
baliarne alebo dovozcu a po uvedení spotrebiteľsky balených výrobkov na trh. 

 

 

 

 

Odborná časť  
 

Program konferencie bude zostavený 
organizačným výborom konferencie a 
bude zodpovedať tematicky 
zameraným blokom. Prednášať budú 
odborníci z univerzít, verejného a 
privátneho sektora.  

 

Moderované diskusné fórum 
 

za účasti vrcholných predstaviteľov 
firiem a inštitúcií zamerané na aktuálne 
témy konferencie. 

 

Sprievodná výstava 
 

počas ktorej budú prítomné spoločnosti 
formou výstavných stánkov a 
propagačných materiálov prezentovať 
svoje produkty a služby. 
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