
 
 

                                               člen     
 

K A L I B R A Č N É  Z D R U Ž E N I E  S R 
a AMANS s.r.o. Borová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
organizuje odborný kurz 

 

MERANIE TLAKU  
A KALIBRÁCIA MERADIEL TLAKU  

(Škola tlaku) 
 

spojený s praktickými cvičeniami 
a  

možným získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti účastníka 
 
 
 

v dňoch 3.až 5. februára 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Učebňa Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o  

 
Zvolen 

 



Vážení priatelia, 
 
Výbor KZ SR a AMANS s.r.o. pozýva všetkých svojich členov, začínajúcich 
i pokročilých metrológov a  ďalších pracovníkov metrologických 
stredísk, technických kontrol, stredísk údržby meradiel, pracovníkov 
firemných útvarov riadenia kvality, ktorí budú vykonávať alebo vykonávajú 
meranie tlaku, kalibráciu meradiel tlaku, vyhodnocujú výsledky merania 
a kalibrácie, na kurz, zameraný na poskytnutie odborného prehľadu 
teoretických i praktických základov merania,  predvedenie výkonu merania 
a kalibrácie stacionárnych i prenosných meradiel, spracovania 
a vyhodnocovania nameraných výsledkov vrátane výpočtu neistôt merania. 
Prednášať budú poprední slovenskí a českí odborníci. 
 
Účastníci majú možnosť po ukončení kurzu preukázať spôsobilosť k výkonu 
merania tlaku a kalibrácie meradiel tlaku  pred skúšobnou komisiou.  
Po úspešnom absolvovaní skúšky obdržia certifikát o odbornej spôsobilosti.  
 
 
 
 

Odborní garanti : Ing.Jiří Kazda  
 Tel: +421 905 537 639  
 Ing. František Drozda  
 Tel: +421 5441 6250 e-mail: education@amans.sk  
  

Organizačný garant: Eva Korbeľová tajomníčka KZ SR 
 Tel.: 0903 154 996;  +421 2 5464 4692, Fax:  +421 2 2092 0501   

e-mail: kzsr@kzsr.sk, amans@amans.sk;     
 
 
 
 
 
 
Lektorský zbor  
 
- Ing. Jiří Kazda  
- Ing. Miroslav Chytil  
- Ing. František Drozda   
- Ing. Peter Jakubčík  

mailto:education@amans.sk
mailto:kzsr@netax.sk
mailto:amans@amans.sk


P r o g r a m  kurzu  tlaku 
 

 
 
Streda 03. 02. 2016 
 
 08,30–09,30 Príchod, prezentácia, otvorenie kurzu 

   

1 09,30–11,00 
(2) 

(1) Úvod do metrológie merania tlaku 
Miroslav Chytil 

   

 11,00-11,05 Prestávka 
   

2 11,05–11,50 
(1) 

(2)Kalibračný technik a jeho činnosť vo firemnom systéme riadenia 
merania tlaku Drozda František 

   

3 11,50–12,35 
(1) 

(3)Všeobecné požiadavky na vybavenie a prostredie laboratórií tlaku 
Drozda František 

   
 

12,35-13,30 Obedová prestávka, ubytovanie 
   

4 13,30- 15,00 
(2) 

(4)Vplyvy na meranie, vhodnosť meradiel pre použitie, zdroje neistôt 
a výpočet  neistôt pri meraní tlaku Kazda Jiří  

   

 15,00-15,05 Prestávka 
   

5 15,05-15,50 
(1) 

(5)Deformačné tlakomery – meranie a kalibrácia  
Kazda Jiří 

   

6 15,50-16,20 
(1) 

(6)Prevodníky tlaku, číslicové tlakomery, meranie a kalibrácia  
Kazda Jiří 
 

   

 
 

 
Štvrtok  04.02. 2016 
 
8 08,00- 09,30 

(2) 
(7)Tlakomery pracujúce na iných princípoch – meranie a kalibrácia  
Miroslav Chytil 

   

9 
 
 
 
 

09,30-10,15 
(1) 

(8)Práca s etalónmi  
Miroslav Chytil  

   
 
 
 10,15-10,25 Prestávka 
   

10 10,30-12,00 
(2) 

(9)Zdroje a regulátory tlaku, príslušenstvo pre meranie tlaku, údržba 
a servis meradiel tlaku, tesniace, čistiace, spojovacie a konštrukčné 
prvky tlakových meracích obvodov. Práca s tlakovými zariadeniami. 
Jakubčík Peter 

 0  

 12,00-13,00 Obedová prestávka 
   

10
a 

13,00-14,30 
(2) 

(9)Zdroje a regulátory tlaku, príslušenstvo  ... pokračovanie 
Jakubčík Peter 

   

 14,30-14,35 Prestávka 
   

11 14,35-15,20 
(1) 

(10)Kalibrácia tlakomerov v prevádzke 
Drozda František 

   

12 
 
 
 

15,20 – 16,05 
(1) 

(11)Meranie tlakovej diferencie. Kalibrácia spínacích tlakomerov 
a meranie tlakového úniku. Miroslav Chytil 

   

 
 



 
 
 

Piatok 05. 02. 2016 
 
  

08.00-9.30 Praktický výklad a ukážky postupov merania tlaku a kalibrácie meradiel 
tlaku, vrátane výkonu zápisu nameraných hodnôt do meracieho protokolu, 
spracovania nameraných hodnôt merania a výpočtu neistoty merania 
vykonanej kalibrácie pre: 
deformačné tlakomery, číslicové tlakomery, elektrické prevodníky tlaku 
piestové tlakomery, elektronické kalibrátory, a manostaty 

  

09,30-09,45 Prestávka 
  

09,45-10,30 Rekapitulácia predneseného učiva školiteľmi, diskusia 
10,30-12,00 Komisionálne skúšky účastníkov kurzu. – Písomná časť 

  

12,00-13,00 Obedová prestávka 
  
 

13,00 ÷15,00 Ústna skúška.  
 

  
 

Účastník kurzu sa zúčastní vypracovania písomného testu - v stanovenom časovom 
limite z oblasti teórie, praktického merania  a  kalibrácie meradiel tlaku, ktoré boli 
na kurze prednesené a vysvetlené. Následne absolvuje doplňujúcu ústnu skúšku. 
 
Každý účastník kurzu obdrží osvedčenie o absolvovaní školenia a po úspešne 
vykonanej skúške obdrží certifikát o odbornej spôsobilosti vykonávať meranie a 
kalibráciu meradiel tlaku 
 
Certifikát o odbornej spôsobilosti vydané na tomto kurze nenahrádza osvedčenie 
o metrologickej spôsobilosti v zmysle zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. 

  

 
 
Zoznam kalibračných postupov pre odbor tlak, ktoré si môžu frekventanti zakúpiť/*: 
 

1./ KP pre deformačné tlakomery 
Spracovateľ: Ing. Zdenek Faltus            rok schválenia:2012 
 

2./ KP pre prevodníky tlaku a číslicové tlakomery 
Spracovateľ: Ing. Zdenek Faltus           rok schválenia:2012 
 

3./ KP pre ortuťové barometre 
Spracovateľ: Ing. Zdenek Faltus           rok schválenia:1999 
 

4./ Stanovenie neistôt pri meraní tlaku  
Spracovateľ: Ing. Zdenek Faltus                                                        rok schválenia:1998 

 

∗/ K záväznej prihláške priložte zoznam objednaných kalibračných postupov  



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 
Miesto konania  

Učebňa Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. 
Cesta ku Continentálu 8950/ 1, 960 01 Zvolen  
 
Príchod vlakom na železničnú stanicu Zvolen, stadiaľ odvoz do firmy 
individuálne taxíkom  
Príchod autobusom na autobusovú stanicu Zvolen, stadiaľ odvoz do firmy 
individuálne taxíkom  
 
Prístup osobným autom na parkovisko pred firmou Continental Automotive 
Systems Slovakia  

Ubytovanie 
 

Obedy  v závodnej jedálni .  Raňajky a večere  spolu s ubytovaním 
v  dvojposteľových izbách a v obmedzenej miere v jednoposteľových 
izbách:  
Penzion Q, Rákoš 9020/3, Zvolen,  tel. 00421 45 524 53 333 
 
V cene ubytovania sú zahrnuté aj raňajky 
 

 
Prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatkov treba zaslať: 
 

 
a adresu 

 
Kalibračné združenie SR,  Šulekova 33  
811 03 Bratislava  

 
IČO : 317 95 048 
DIČ : 20 21463972 

 

 
najneskôr do: 26. januára 2016 

 
 

Poplatok za účasť uhraďte na konto Kalibračného združenia SR. 
v UniCreditBank č.ú. 1055578007 /1111. VS 0312,  
 

 
Na požiadanie zabezpečíme ubytovanie na 2.02.2012 
 
Poplatok za účasť možno taktiež uhradiť na základe oznámenia o účasti  
v hotovosti pri prezentácii 

 
 

  



Záväzná prihláška  
na „školu  tlaku“ 3. až 5. februára  2016 

 

Adresa zamestnávateľa 
(názov, miesto. ulica PSČ):  

 
   

 
Meno, priezvisko, titul: 

 

 
Telefón: 

   

 
Fax:  

   

 
E-mail:  

   

 

Objednávame záväzne: 
Stanovenie veľkosti účastníckeho poplatku:  cena pre  

členov KZ SR 
cena pre  
nečlenov 

vložné  áno  160,- 240,- 
Zborník+ zborník na CD nosiči  áno nie 80,- 120,- 

poplatok za skúšku áno nie 45,- 45,- 
Stanovenie poplatku za súvisiace služby  

obed 3.02.2016 áno nie 4.-  
večera 3.02.2016 áno nie 7,- 7,- 

ubytovanie 2/1 izba/cena za jednu posteľ  3.02.2016 áno nie 20,- 20,- 
ubytovanie 1/1  izba/cena  3.02.2016 áno nie 40,- 40,- 

obed 4.02.2016 áno nie 4.-  
večera 4.02.2016 áno nie 7,- 7,- 

ubytovanie 2/1 izba/cena za jednu posteľ  4.02.2016 áno nie 20,- 20,- 
ubytovanie 1/1  izba/cena  4.02.2016 áno nie 40,- 40,- 

obed 5.02.2016 áno nie 4.-  
 
 
Cena objednaného spolu 
 

,-€ 
 

+ 20 % DPH   

,- € 
 

+ 20 % DPH    
 

Cena za účasť je stanovená dohodou, v zmysle zákona o cenách č.18/96 Z.z. 
Pri neúčasti sa zaplatená čiastka nevracia a zasielame zaplatený zborník 

Doklad o úhrade poplatku dostanú účastníci pri prezentácii 
 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 
  Dňa:  
 

   sme uhradili z nášho účtu  

  v banke:  
 

   číslo účtu:     

v prospech účtu č. 1055578007 /1111,  VS 0312, v UniCreditBank 
 

 

Celkom:................................... Sk 
Pečiatka organizácie: 

 

Podpis účtovníka:  
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