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P O Z V Á N K A 
n a   š k o l e n i e 

 

 

Termín konania 

 

Názov školenia 

 

Cieľová skupina 

 

 

26. – 27. október 2021 

Nové Mesto nad Váhom 
 

 

 

METROLÓGIA V PRAXI 

 

 

 pracovníci zodpovedajúcich za 

metrologické zabezpečenie 

v spoločnostiach a to začínajúcich ako 

aj skúsených s dlhodobejšou praxou 

 

Cieľ školenia: 

Objasniť účastníkom školenia filozofiu a požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy EÚ a SR a na 

praktických príkladoch. Pripraviť účastníkov školenia na vykonávanie metrologických činností v organizácii. 

Teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti z oblasti metrológie. 

Ukončenie školenia: Školenie bude ukončené testom. Úspešní absolventi  obdržia osvedčenie o absolvovaní.  

   Platnosť  osvedčenia  nie  je časovo ohraničená.  

 

Odborný garant:  Ing. Vladimír Lalík, viac ako 25 rokov praxe a viac ako 12 rokov pracuje ako riaditeľ 

kvality v PPS Group a.s., predtým 10 rokov ako vedúci metrológie a akreditovaného 

kalibračného laboratória a vedúci trojrozmerových meracích strojov. 

 

Miesto konania:   Nové Mesto nad Váhom (bude spresnené) 

 

 

Účastnícky poplatok:   

   

Cena bez DPH   295,00 €   

DPH (20%)      59,00 € 

Cena s DPH    354,00 € 

 

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou faktúry si 

zabezpečíte účasť na školení. Neuhradením faktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za bezpredmetnú. 

 

Prevodný príkaz:  

banka: Tatra Banka a. s.,  číslo: 2621535285/1100 

VS: číslo faktúry,  KS: 0308 IČ DPH: SK2020699527 

e-mailom:   konferencie@ssk.sk     

najneskôr do:   15.10.2021       
 

Garant a organizátor:  Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 

Kontakt:           Ing. Viera Kučerová  Tel.: 0905223744   

Prihlášky:  V prípade záujmu zašlite prosím vyplnenú prihlášku najneskôr do 15.10.2021  e-mailom na 

vyššie uvedené kontakty. 

Občerstvenie:  Počas školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie a obed.  
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Program školenia:  

 

1. deň 

08.30 – 9.00  Registrácia účastníkov 

09.00 – 09.15 Úvod, predstavenie                   

09.15 – 10.30 Objasnenie pojmu metrológia, história metrológie, medzinárodná sústava jednotiek, legislatívne 

požiadavky                               

10.30 – 10.45 Prestávka  

10.45 – 12.30 Organizácia metrológie v SR, objasnenie pojmov v metrológii, rozdelenie meradiel   

12.30 – 13.30 Obedná prestávka  

13.30 – 15.30 Systém manažérstva merania, postavenie metrológa v organizácii 

15.30 – 15.45 Prestávka  

15.45 – 17.15 Metrologický poriadok, kalibrácia meradiel  

17.15 – 18.00 Záver 1. dňa a diskusia 

 

2. deň 

08.00 – 09.30 Praktické cvičenia – kalibrácia zvinovacích metrov, posuvných  meradiel a teplomerov                   

09.30 – 09.45 Prestávka  

09.45 – 12.00 Pokračovanie v kalibráciách 

12.00 – 13.00 Obedná prestávka  

13.00 – 14.30 Zhrnutie prvého a druhého dňa  

14.30 – 14.45 Prestávka  

14.45 – 16.00 Test a vyhodnotenie testu 

16.00                    Záver školenia a diskusia 

 

 

 

 

Metrológia v praxi 
 



Slovenská spoločnosť pre kvalitu 

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a 

na školenie  

METROLÓGIA V PRAXI 

26. – 27. október 2021, Nové Mesto nad Váhom 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Názov organizácie: 
 

Adresa: 
 

Tel. č.:  
 

e-mail:   
 

IČO/IČ DPH: 
 

Platba z vášho účtu č.: 
 

ÚČASTNÍK ŠKOLENIA 

 

Titul, meno, priezvisko: 

 

Funkcia:   

 

Vegetarián: 

 

Iné špeciálne požiadavky na stravu: 

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE 

 

Cena bez DPH   295,00 €   

DPH (20%)      59,00 € 

Cena s DPH    354,00 € 

 

V poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie školenia, prednáškovej sály, lektora, občerstvenia, 

obedov a školiacich materiálov.  

 

Na základe záväznej prihlášky Vám bude vystavená faktúra na plnú sumu za školenie. Úhradou faktúry si 

zabezpečíte účasť na školení. Neuhradením faktúry je Vaša záväzná prihláška považovaná za 

bezpredmetnú. 

 

Prevodný príkaz:  

banka:  Tatra Banka a. s.,    číslo: 2621535285/1100 

VS: číslo faktúry,  KS: 0308   IČ DPH: SK2020699527 

 

Záväznú prihlášku prosím zaslať mailom (scan) na adresu konferencie@ssk.sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V ............................... dňa...........................    Pečiatka a podpis:  


