
 
 

  
 
 

KALIBRAČNÉ  ZDRUŽENIE  SR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizuje a zároveň Vás pozýva na 
 

 
52. ZHROMAŽDENIE KZ  SR 

 
spojené s odbornou konferenciou  

 
v dňoch  21. a 22. septembra 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kongresová sála  Hotel Bešeňová 
 Bešeňová 

 



 
Vážení priatelia, 
 
výbor KZ SR pozýva všetkých svojich členov a ďalších odborných záujemcov na 52. 
Zhromaždenie KZ SR spojené s odbornou konferenciou, ktoré sa uskutoční v priestoroch hotela 
Bešeňová. 
 
Program je zameraný najmä na: 

- bilancovanie výsledkov činnosti za uplynulé obdobie od roku 2019 a plánovanie činnosti 
KZ SR na rok 2021 - 2022 

- aktuálne informácie o dianí v oblasti slovenskej metrológie, akreditácie a manažérstva 
kvality, vrátane manažérstva laboratórií 

- novinky v jednotlivých odboroch merania a z praxe  

- neformálne stretnutie účastníkov konferencie a zástupcov členov KZ SR spojené s 
diskusiou na aktuálne témy k zabezpečovaniu a rozvoju starostlivosti o jednotnosť a 
správnosť merania, za účasti prednášateľov a pozvaných hostí. 

 
 
 

Odborný garant: 
Ing. Miloš Jakab 
Tel.: 0905 241 389 
e-mail : predseda@kzsr.sk 

predseda KZ SR 

Organizačný garant: 
RNDr.  Oľga Novanská 
Tel.:  0948 925 396 
e-mail : kzsr@kzsr.sk 

tajomník KZ SR 

 
 
 
Prednášajúci: 

1)      Ing. Jaroslav Boris, ÚNMS Bratislava 

2) Mgr. Martin Senčák, SNAS 

3) Ing. Stanislav Mikušínec, SNAS 

4) Ing. Miroslav Brusil - ZTS Elektronika SKS s.r.o 

5) Ing. Eugen Kanovics  - TAMEX 

6) Ing. Miloš Jakab, Košice  

7) Mgr. Marika Kubíková , Slovenský červený kríž Liptovský Mikuláš 

8) Ing. Jiři Kazda – ČKS 
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PROGRAM  

52. ZHROMAŽDENIA A KONFERENCIE KZ SR 
 
 
Utorok  21.9.2021 
 

09.00÷10.00 Príchod, prezentácia 

  

10.00÷10.10 Otvorenie konferencie – predseda  KZ SR  

  

10.10÷10.45 
(1) Aktuálne informácie z ÚNMS SR 

Ing. Jaroslav Boris 

10.45÷11.30 
(2) Informácie a novinky SNAS týkajúce sa akreditácie kalibračných 

laboratórií 
Mgr. Martin Senčák 

11.30÷12.00 
 
(3) Odovzdanie  Ceny Róberta Spurného za rok 2019 a 2020 

 

  

12.00÷13.15 Obedňajšia prestávka a ubytovanie 

  

13.1513.50 

(4) Vybavenie pracoviska z pohľadu prvej pomoci a správne  
     poskytnutie prvej pomoci pri akutných stavoch (ukážka na  figurine)  
     Mgr. Marika Kubíková  

  

13.5517.00  

(5) Overovanie, periodické prehliadky a výmeny tachografov 
Eugen Kanovics 
+ diskusia k téme tachografov 

  

17.30÷18.30 

Určené pre členov KZ SR 
- Kontrola uznesení 
- Správa o činnosti výboru a združenia za rok 2020 - 2021 – predseda KZ 

SR 
- Správa o hospodárení za rok 2020 
- Správa revíznej komisie  
- Plán akcii KZ SR na rok 2021 a 2022 
- Diskusia k správam a plánu činnosti, schválenie uznesenia 
 

 
18.30÷19.30 

 
 
Večera 
 

  

20.00÷23.00 
 
 

Diskusia za prítomnosti prednášateľov a prítomných hostí - vrcholných 
predstaviteľov ÚNMS a SMÚ  
 
Spoločenské posedenie spojené s občerstvením 

 
 
 
 
 
 



 
Streda 22.9. 2021 
 
 

  

08.00÷09.00 Raňajky 

 

09.00÷09.40 
(6) MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody 

Ing. Stanislav Mikušínec  

09.40÷10.20 
(7) Harmonizácia terminológie v prílohach osvedčení o akreditácii   pre 

oblasť dĺžky a geometrických veličín   
     Ing. Miloš Jakab  

  

10.20 ÷10.35 Prestávka  

  

10.35÷11.15 
(8)  Požiadavky na kalibračné listy a nedostatky v nich  
       Jiři Kazda  

11.15÷11.55 
(9) Požiadavky na plnenie antistatickej ochrany pred ESD v zmysle platných 

štandardov, praktické poznatky z auditov 
Ing. Miroslav Brusil  

12.00÷12.45 
Diskusia účastníkov podujatia, schválenie doplnkov uznesenia z podujatia 
Záver zhromaždenia a konferencie 
Obed 

  

Súčasťou konferencie budú aj firmy vystavujúce a prezentujúce meradlá! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O R G A N I Z A Č N É   P O K Y N Y 
 
 

Miesto konania: Kongresová sála hotela Bešeňová 
Príchod vlakom na železničnú stanicu Ružomberok a potom 
autobusom do Bešeňovej (autobusová stanica je vedľa železničnej 
stanice), odtiaľ pešo. 
Parkovanie osobných aut účastníkov na parkovisku hotela je v cene 
ubytovania. 

Ubytovanie: Ubytovanie v  dvojposteľových izbách. Ak spí jedna osoba v dvojke – 
potom ju hotel účtuje ako jednotku. 
Je možné zabezpečiť ubytovanie aj na noc z 20.9./21.9.2021 

 
Stravovanie: 

 
V reštaurácii hotela Bešeňová 

 
Prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatkov treba zaslať 
 

ako sken na e-mail: kzsr@kzsr.sk 
 
 
IČO: 317 95 048  DIČ: 2021463972  IČ DPH: SK2021463972 
 

najneskôr do: 10. septembra 2021 
 
 
Poplatok za účasť uhraďte na konto Kalibračného združenia SR: 

UniCreditBank IBAN SK09 1111 0000 0010 5557 8007  VS: 202109 
 

Uvítame a preferujeme platbu na účet! 
V nutných prípadoch poplatok za účasť možno uhradiť po dohode v hotovosti pri 
prezentácii. 
 

Podmienky účasti   

 
 
pre členov KZ SR 

Vložné vo výške 60,- EUR je hradené z ročného členského poplatku 
max. pre dvoch zástupcov, títo hradia iba ubytovanie a stravu.  

Pri účasti viac ako dvoch zástupcov za člena KZ SR tretí a ďalší 
účastníci hradia vložné vo výške 60,- EUR/osobu  

pre ostatných 
účastníkov: 
 

Každý účastník uhrádza*: 
- vložné povinné vo výške 
- cenu zborníka na USB kľúči 

 
90,- EUR 
65,- EUR 

Všetci účastníci:  ubytovanie vrátane raňajok* 

 Cena za osobu v 1/2   izbe       

 Cena za osobu v 1/1   izbe                       

 strava podľa objednávky (uvedenej nižšie) 

   
                     55,- EUR 

                     100,- EUR 

 
*Uvedené ceny sú bez DPH 

 
V cene ubytovania je zahrnuté ubytovanie, miestny poplatok, raňajky podávané bufetovými 
stolmi, vstup do bazéna – plávanie, vstup do wellness centra, internet a parkovanie na parkovisku 
zdarma. 
 
 
 


