MÍĽNIKY HISTÓRIE SLM
1993
Slovenská legálna metrológia je nástupníckou organizáciou Služieb legálnej metrológie SR, ktorá bola
zriadená zriaďovacou listinou č. 366/93 zo dňa 30.12.1993 predsedom ÚNMS SR ako príspevková
organizácia riadená ÚNMS SR so sídlom v Banskej Bystrici. Organizácia bola riadená svojim štatútom.
2000
Rozhodnutím predsedu ÚNMS SR č. 45/99 z 27.12.1999 bol zmenený názov organizácie na Slovenskú
legálnu metrológiu s účinnosťou od 1.1.2000.
2001
Systém manažérstva kvality SLM bol certifikovaný certifikačným orgánom CE QUALITE SLOVAKIA
podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000.
2002
Spôsobilosť SLM vykonávať kalibráciu meradiel nestranne a dôveryhodne bola po potvrdená
akreditáciou jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na
základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025.
2003
Rozhodnutím predsedu ÚNMS SR č. 2/100/2003-88 z 9. júla 2003 a č. A1/2004/011109 z 15.
decembra 2004 bola SLM SKTC-177 udelená autorizácia na výkon posudzovania zhody podľa zákona
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2004
Dňa 30. marca 2004 sa SLM stala notifikovanou osobou č. 1432 na posudzovanie zhody váh s
neautomatickou činnosťou. Rozhodnutím člena CIML za SR č. 26/103/2004 OIML zo dňa 12. februára
2004 bola SLM určená za vydávajúcu autoritu SK1 certifikátov OIML na meradlá podľa OIML R 76 a
OIML R 117 + R 118. Oznámené listom zn. BIML 04 No 307/JFM-AS-LL dňa 26.02.2004.
2005
Vláda SR uznesením č. 1203 zo dňa 15.12.2004 vydala rozhodnutie o transformácii Slovenskej
legálnej metrológie na neziskovú organizáciu od 1.1.2005.
2006
Rozhodnutím predsedu ÚNMS SR č. A1/2006/170/004478/01923 zo dňa 10. októbra 2006 bol
predmet autorizácie a notifikácie SLM rozšírený o nariadenie vlády SR č. 294/2005 Z. z. o meradlách,
ktoré je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/22/ES (MID).
2006
V septembri SLM vyhlásená za vydávajúcu autoritu OIML certifikátov zhody pre váhy
s neautomatickou činnosťou v rámci dohovoru MAA (OIML Mutual Acceptance Arrangement).

2006
Kvalita metrologickej kontroly meradiel vykonávanej Slovenskou legálnou metrológiou, n. o. bola v
júni 2006 ocenená Nadáciou Slovak Gold a bol jej udelený prestížny Certifikát a Zlatá medaila Slovak
Gold. V histórii Nadácie Slovak Gold išlo o prvé ocenenie udelené v oblasti poskytovania
metrologických služieb.
2007
Slovenská legálna metrológia, n. o. získala v novembri roku 2007 ocenenie Národná cena Slovenskej
republiky za kvalitu v kategórii A2 (veľké organizácie poskytujúce služby s počtom nad 50
zamestnancov), ktoré predstavuje najväčšie ocenenie, ktoré môže organizácia získať v oblasti
manažérskych systémov kvality. Súťaž o získanie Národnej ceny SR za kvalitu vychádza z aplikácie
modelu výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality, ktorý sa používa v súťaži Európska
cena za kvalitu.
2008
Spôsobilosť SLM vykonávať skúšanie meradiel nestranne a dôveryhodne bola potvrdená akreditáciou
jej metrologických pracovísk Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe
preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025: 2005.
2010
Dňa 4. júna 2010 získala SLM osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané
Ministerstvom školstva SR.

