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Program 

09:00 – 09:50  Registrácia účastníkov 

09:50 – 10:00  Otvorenie 

 

10:00 – 12:30  Všeobecné ustanovenia zákona o metrológii  

 Ing. Zbyněk Schreier, CSc. 

 

12:30 – 13:00 Prestávka 

 

13:00 – 14:00  Aplikácia ustanovení vyhlášky č. 188/2018 Z. z o 

spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o 

požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v 

spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu 

skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby 

 Ing. Tomáš Miřetinský 

 

14:00 – 14:30  Požiadavky na registrované osoby a proces registrácie 

podľa zákona o metrológii a metodického postupu 

MP13:2018 

 Ing. Tomáš Miřetinský 

 

14:30 – 15:00  Diskusia 

15:00 Záver 
 

Prihlásenie 
Prihlášku a potvrdenie o úhrade poplatkov zašlite prosím emailom na 

info@metrolog.sk a to najneskôr do 03.12. 2018. 

  

Vložné pre člena SMS – 69 € 

Vložné pre nečlena SMS – 89 € 

 

Poplatok za účasť uhraďte na účet SMS: Slovenská sporiteľňa, 

č. ú. SK9409000000000011484178, KS: 0308, VS: 05122018. 

 

Poplatok za účasť možno uhradiť aj v hotovosti pri registráciei na základe záväznej 

prihlášky. 

  

mailto:info@metrolog.sk


                

 

Záväzná prihláška  

Odborný seminár – Spotrebiteľské balenie  podľa zákona č. 

157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Meno, priezvisko, titul:  

Adresa zamestnávateľa 
(názov, miesto. ulica PSČ):  

Telefón/ E-mail:  

 Člen SMS: áno - nie* 

*Nehodiace sa preškrtnite 

Objednávam si záväzne: 

Účasť na odbornom seminári Cena pre člena SMS Cena pre nečlena SMS 

Vložné: 69,00 € 89,00 € 

*Nehodiace sa preškrtnite 

Cena za účasť je stanovená dohodou, v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. o 

cenách. Pri neúčasti sa zaplatená čiastka nevracia. Doklad o úhrade poplatku dostanú 

účastníci pri prezentácii. Slovenská metrologická spoločnosť nie je platcom DPH 

Potvrdenie o zaplatení 

Dňa:  sme uhradili z nášho účtu: 

v banke:  číslo účtu:  

V prospech účtu IBAN: SK9409000000000011484178, KS: 0308, VS: 05122018 
celkom :.......................................EUR 

Pečiatka organizácie a podpis účtovníka:  

 

 


