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METROLOGICKÉ LABORATÓRIUM 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Spôsobilosť metrologického laboratória vykonávať kalibrácie je oficiálne uznaná 
osvedčením o akreditácii Reg. No. 004/K-018 vydaným Slovenskou národnou 
akreditačnou službou. 
  
Metrologické laboratórium je autorizované na overovanie určených meradiel podľa 
zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
rozhodnutím o autorizácii vydaným Úradom pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Autorizované metrologické pracovisko má 
pridelené overovacie značky M75, M76, M77, M78 a M80. 



OVEROVANIE URČENÝCH MERADIEL  
 

P
o

lo
ž
k
a
 Druh meradla, 

meracieho 
prostriedku 

Merací 
rozsah 

Rozšírená neistota 
U pre  (k=2) 

Zavedené metódy 

Cena  
Druh Dokumentácia 

1 2 3 4 5 6 

1 

skúšobné sitá 
z drôtenej tkaniny, 
dierovaného 
plechu a 
elektroformovanej 
fólie 

0,020 mm až 
125,000 mm 

1 m 

Preosievanie 
skúšobného  materiálu 
a priame meranie 
mikroskopom  pre sitá  
0,020 mm až 3,550 mm 

STN ISO 3310-1 
STN ISO 3310-2 
STN ISO 3310-3 
 
Príloha č. 56  
k vyhláške 
č.210/2000 Z. z.              
 
MPI 101 

do 10 ks 
39 € 

 
nad 10 ks zľava 10 % 

(35,10 € / ks) 
 
čistenie sít 
v ultrazvukovej práčke 
je v cene overenia 

8,0 m 

priame meranie 
profiloprojektorom pre 
sitá  
4,000 mm až 7,100 mm  

24,0 m 

priame meranie 
posuvným meradlom 
pre sitá 8,000 mm až 
125,000 mm 

2 silomerné stroje 
(0,05 až 5000) 

kN 

0,04 % pre etalón 
triedy presnosti 00 
 
0,06 % pre etalón 
triedy presnosti 0.5 
 
0,12 % pre etalón 
triedy presnosti 1 
 
0,24 % pre etalón 
triedy presnosti 2 

priame porovnávanie 
meradla sily 
silomerného stroja  
s etalónovým 
meradlom sily 

STN EN ISO 
7500-1 
STN EN 12390-4 
 
Príloha č. 61  
k vyhláške  
č. 210/2000 Z. z.     
 
MPI 102 

do 200 kN 
150 € 

(200 až 1000) kN 
210 € 

(1000 až 5000) kN 
270 € 

za ďalší rozsah 
35 € 

 
pre stroje na skúšanie 

betónu podľa 
STN EN 12390-4: 

overenie vnášania sily 
(funkčnosť kĺbu)   

260 € 
overenie  rýchlosti 

nárastu sily 
98 € 

3 
napínacie 
zariadenia  
na predpätý betón 

20 kN až  
5000 kN 

 
 
 
 
0,19 % pre etalón 
triedy presnosti 1 
 
0,28 % pre etalón 
triedy presnosti 2 
 
 

priame porovnávanie 
meradla sily 
napínacieho zariadenia 
s etalónovým 
meradlom sily, 
v prípade meradla sily 
v iných jednotkách ako 
Newtonoch   
sa stanoví kalibračný 
vzťah 

STN 73 2401        
STN 99 4802 
 
Príloha č. 60  
k vyhláške  
č. 210/2000 Z. z.     
 
MPI 103 

do 210 kN 
360 € 

 
(210 až 5000) kN 

720 € 
 

4 
tvrdomery 
na betón, 
typ Schmidt 

typ L, N a digi 
 
energia úderu      
0,735 J až 
2,207 J 

0,6 dielika 
určenie hodnoty odrazu 
na etalónovej nákove 

STN 73 1373    
 
Príloha č. 63  
k vyhláške  
č. 210/2000 Z. z.     
 
MPI 104 

110 € 
 

+ cena náhradných 
dielov, ak je potrebná 

výmena 

5 

Oceľové meračské 
pásma – kovové 
materializované 
dĺžkové miery 

 do 50 m 

0,20 mm + 0,017.L 
kde L je číselná 
hodnota dĺžky v 
metroch 

priame porovnávanie 
kalibrovaného meradla 
s etalónovým 
meradlom 

STN 99 1005 
 
Príloha č. 15 
k vyhláške  
č. 210/2000 Z. z. 
 
MPI 105 

40 € 
do 5 m 

 
5 € 

za ďalších 
5 m 



KALIBRÁCIA PRACOVNÝCH MERADIEL 
 

 

▪ Kalibráciu resp. overenie meradiel vykonáme do 5 pracovných dní od doručenia 
meradiel a písomnej objednávky. 

▪ V cene overenia určeného meradla je vydanie certifikátu o overení vrátane 
nameraných hodnôt a  označenie meradla overovacou značkou. 

▪ V cene kalibrácie pracovného meradla je vydanie kalibračného certifikátu 
s nameranými hodnotami a označenie meradla kalibračnou značkou. 

▪ K cenám overovania i kalibrácie sa účtuje DPH 20 %. 
▪ Pri overovaní resp. kalibrácii mimo sídla metrologického laboratória sa k cenám 

pripočítavajú odpovedajúce cestovné náklady 0,5 € / 1 km. 
▪ Pri počte meradiel nad 10 kusov toho istého druhu sa poskytuje zľava 10 % 

z ceny overenia resp. kalibrácie. 

P
o

lo
ž
k
a
 Druh meradla, 

meracieho 
prostriedku 

Merací 
rozsah 

Rozšírená neistota 
U pre  (k=2) 

Zavedené metódy 

Cena 
Druh Dokumentácia 

1 2 3 4 5 6 

1 posuvné meradlá do 650 mm 
9,3 m + 5,5.L 
kde L je dĺžka v m 

priame porovnávanie 
s koncovými mierkami 
IV. rádu 

STN 25 1202 
STN 99 0652 
MPI 106 

30 € 

2 
číselníkové 
odchýlkomery 

do 10 mm  1,7 m  
priame porovnávanie 
s etalónovým meradlom 
dĺžky  (sínusové 
pravítko resp. 
inkrementálny snímač 
dĺžky) 

STN 25 1801 
STN 25 1802 
MPI 107 

39 € 

(10 až 100) 
mm 

3,2 m 

3 
elektrické snímače 
dĺžky 

do 100 mm 

3,2 m pre snímače 
s analógovým 
výstupom 

2,9 m pre snímače 
s diskrétnym 
výstupom 

priame porovnávanie 
s etalónovým meradlom 
dĺžky, v prípade 
elektrického výstupu 
stanovenie prevodovej 
konštanty snímača 

MPI 108 39 € 

4 
oceľové meračské 
pásma 

 do 50 m 

0,20 mm + 0,017.L 
kde L je číselná 
hodnota dĺžky v 
metroch 

priame porovnávanie 
kalibrovaného meradla 
s etalónovým meradlom 

STN 99 1005 
STN 25 1105 
 
MPI 105 

40 € 
do 5 m 

 
5 € 

za ďalších 
5 m 

5 harfové sitá 
2,5 mm až  
40 mm 

0,02 mm 
priame meranie 
posuvným meradlom 

STN EN 933-3 
MPI 101 

39 € 

6 meradlá sily 
(0,05 až 
5000) kN 

(0,05 % pre etalón 
triedy presnosti 00 
0,07 % pre etalón 
triedy presnosti 0.5 
0,13 % pre etalón 
triedy presnosti 1 
0,24 % pre etalón 
triedy presnosti 2 

priame porovnávanie 
s etalónovým meradlom 
sily, v prípade meradla 
sily v iných jednotkách 
ako Newtonoch  sa 
stanoví kalibračný vzťah 

STN EN ISO 376 
MPI 110 

 
do 200 kN 

150 € 
(200 až 1000) kN 

210 € 
(1000 až 5000) kN 

270 € 
 

7 
tvrdomery 
na betón 
Silver Schmidt 

typ BN, BL, 
PCN a PCL 
 

0,6 Q 
určenie hodnoty Q  
na etalónove nákove 

STN 73 1373    
MPI 104 

 
110 € 

+ cena náhradných 
dielov, ak je potrebná 

výmena 
 

8 

prístroje na 
meranie obsahu 
vzduchu 
v čerstvom betóne 

objem 
(1 až 10) dm3 

0,007 dm3 

gravimetrická metóda, 
váženie vody 
v skúšobnej nádobe 

STN EN 12350-7 
MPI-111 

kalibrácia stupnice 
v 7 bodoch a 

tiež objem nádoby 
110 € 

 
len objem nádoby 

39 € 

obsah 
vzduchu 
(0 až 10) % 

0,02 % obsahu 
vzduchu 



 

 
ĎALŠIE ČINNOSTI A SLUŽBY METROLOGICKÉHO LABORATÓRIA 

 
▪ Kalibrácia pracovných meradiel nadviazaním na referenčné etalóny 

metrologického laboratória: 
- laserové dĺžkomery, 
- hrúbkomery,  
- škáromery, 
- meracie kliny,  
- meracie lupy,  
- špeciálne meracie skúšobné zariadenia. 
 

▪ Vývoj a realizácia skúšobných zariadení a meracích systémov: 
- odtrhové prístroje na skúšky priľnavosti,  
- zariadenia na skúšky mrazuvzdornosti, 
- zariadenia na skúšky - varné nádoby, tlakové a vákuové nádoby, 
- monitorovacie meracie systémy, 
- špeciálne meracie zariadenia, vrátane software. 

 
▪ Špeciálne merania statických i dynamických veličín a analýzy: 

- meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, 
- meranie pomerných deformácií (napätí) odporovou tenzometriou, 
- meranie celkových deformácií (priehybov, posunov) elektrickými snímačmi dĺžky,  
- meranie teplôt odporovými teplomermi, 
- meranie vibrácií technologických zariadení, 
- diagnostika dynamických problémov stavebných a strojných konštrukcií 

experimentálnou modálnou analýzou. 
 
 

 

KONTAKTY 
 
adresa: 
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. 
Metrologické laboratórium 
Studená 3 
821 04 Bratislava  
IČO: 31821987, DIČ: 2021691881 

 
vedúci metrologického laboratória: 
Ing. Marián Hatala   02 49228 128 0903 621135  hatala@tsus.sk  
 
metrologické laboratórium:  
Peter Pokorný   0911 633179  pokorny@tsus.sk 
Tomáš Michálek  0902 633176  michalek@tsus.sk  
Mgr. Tomáš Kolaja  0911 121398  kolaja@tsus.sk   
kancelária laboratória  02 49228 126 (129) 
 
web stránka: 
www.tsus.sk 
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