KZ SR

K A L I B R A Č N É Z D R U Ž E N I E SR
Karloveská 3263/63, P.O.BOX 048, 841 04 Bratislava - Karlova Ves

Pravidlá pre udelenie ceny Roberta Spurného za prínos k činnosti KZ SR
alebo pre metrológiu

I.
Ing. Robert Spurný, CSc. (* 1949 .. Ɨ 2015)
Vyštudoval strojnícku fakultu STU Bratislava a po obhájení ašpirantúry, ktorú úspešne
absolvoval v ČSMÚ, sa stal pracovníkom odboru hmotnosti Československého Metrologického ústavu, po rozdelení Československa, Slovenského metrologického ústavu a
nakoniec Českého metrologického inštitútu. Práci v metrológii venoval 40 rokov svojho
plodného života. Bol prvým predsedom KZ SR po dobu 4. rokov a následne bol menovaný
doživotným čestným predsedom KZ SR.
II. Cieľom ceny Roberta Spurného je oceniť významný prínos osôb, ktoré prispeli k
rozvoju metrológie a metrologického zabezpečenia meradiel, správnosti a jednotnosti
meraní v Slovenskej republike alebo prispeli k informovaniu verejnosti o výsledkoch
dosiahnutých v tejto oblasti.
III.

Cena Roberta Spurného sa udeľuje najmä za:

a) celoživotnú aktívnu činnosť a prínos v oblasti metrológie a činnosti KZ SR,
b) rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných metrologických služieb,
c) prednáškovú činnosť na odborných akciách, seminároch, konferenciách KZ SR
d) osobnú aktivitu v medzinárodných a domácich metrologických organizáciách, odborných
spoločnostiach a združeniach.
Cenu môže získať jednotlivec aktívne pôsobiaci v oblasti metrológie.
Udeľuje sa jedenkrát ročne, jednému vybranému kandidátovi.
S cenou sa udeľuje pamätný list, plaketa a finančná odmena 100€ .

IV.

Návrh na udelenie ceny môže podať jednotlivec, alebo organizácia, ktorá aktívne
pôsobí v KZ SR alebo v metrológii na území Slovenskej republiky.

a) K návrhu doloží odporúčajúce hodnotenie / zdôvodnenie najmenej troch ďalších členov KZ
SR alebo organizácií s činnosťou odpovedajúcou zameraniu KZ SR
b) výbor KZ SR navrhne - zostaví 5 člennú hodnotiacu komisiu:
- Dvaja členovia z výboru
- Jeden člen z revíznej komisie
- Dvaja členovia vybraní z pléna členskej základne.
Hodnotiaca komisia bude predstavená a schválená na jarnej konferencii a pripraví výber
kandidátov na ocenenie do jesennej konferencie daného roka a z kandidátov vyberie
najlepšieho pre daný rok.
- Cena sa odovzdá slávnostne spravidla na jesennej konferencii.

