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40 rokov Opravovne plynomerov   
v Spišskej Belej 

1977  ●   2017 



1977 – zriadenie  opravovne a ciachovne  plynomerov v Spišskej Belej 
 

1982 – ÚNMS Praha  udeľuje  poverenie pre úradné overovanie meradiel 
 

1985 – prechod na  dvojzmennú  prevádzku 
 

1985 – zriadenie  druhého pracoviska na ul. kpt. Nálepku 
 

1991 – začiatok výstavby novej opravovne a ciachovne na Továrenskej ulici  
 

1993 – otvorenie novej opravovne a ciachovne  
 

1997 – udelenie autorizačnej listiny a zriadenie ŠMS, výročie 20 rokov opravovne  
 

1999 – začatie výstavby druhej etapy – sklad , garáž a prepojovací tunel  
 

2002 – 25.rokov SOP a AMP  
 

2005 – sťahovanie  technológie zo zrušenej opravovni plynomerov v Martine  
 

2005 – výstavba novej prístupovej cesty 
 

2007 – začiatok overovanie plynomerov typu BK 
 

2007 – 30.rokov SOP a AMP  

Hlavné míľniky 40 ročnej histórie 



2010 – rozšírenie priestorov AMP o ďalšiu miestnosť  
 

2010 – uvedenie novej dýzovej overovacej linky Justur do prevádzky  
 

2010 – výmena okien na hlavnej budove a výstavba druhého spojovacieho tunela  
 

2011 – zavedenie systému SAP pre evidenciu plynomerov 
 

2012 – oslava 35.rokov SOP a AMP v Spišskej Belej 
 

2012 – zatepľovanie a nová fasáda hlavnej budovy  
 

2013 – presun opráv domových plynomerov z Bratislavy do Spišskej Belej  
 

2014 – vznik Plynárenskej metrológie s.r.o. 
 

2015 – zavádzanie systému Billien 7 pre evidenciu plynomerov 
 

2015 – zmena vyhlášky 316/2016  z.Z.– zníženie počtu opráv aj počtu zamestnancov   
 

2015 – 29.9.2015 - overený 1.000.000 – ty domový plynomer 
 

2016 – Galavečer pri príležitosti 10. výročia vzniku SPP-distribúcia a.s. 
 

2017 – zmena vlastníka Plynárenskej metrológie s.r.o. 
 

2017 – 40 rokov opráv a overovania plynomerov v Spišskej Belej 

Hlavné míľniky 40 ročnej histórie 
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Východoslovenské 
plynárenské závody 

Košice  
 

zakúpili rodinný dom 
v Spišskej Belej  

na Leninovej ulici 
 

pre zriadenie 
Opravovne a ciachovne  

plynomerov 
 

Rok 1976 
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Adaptačnými prácami bol poverený p. Ladislav FUDALY 
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Majstrom  nového strediska sa stáva Vladimír FUDALY 

Vých. plyn. závody  odkúpili  aj susedný rodinný dom pre strojnú výrobu  

 
Ladislav FUDALY pracuje na príprave strojnej výroby 

 

ROK 1977 

1.4.1977 spustenie prevádzky opravovne a ciachovne plynomerov  
v  Spišskej Belej 
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Priestory opravovne plynomerov  1977 –  1993 
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Rok 1978 prvý pracovný kolektív   



10 

Rok 1981 – prvý kolektív BSP 



11 

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo  v Prahe  
udeľuje   18.3.1982   poverenie pre úradné overovanie meradiel 
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Rok 1985 – otvorenie prevádzky na ul. Kpt. Nálepku 22  
a zavedenie  dvojzmennej prevádzky 
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Pracovný kolektív z roku 1985 



14 

Rok 1986 -  Exponát  Vladimíra Fudalyho 
 na výstave mladých zlepšovateľov ZENIT v Prahe  
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3.-7.7.1985 Návšteva Bratislavskej, Žilinskej a 
Brnenskej ciachovne a strojárskeho veľtrhu v Brne 
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Rok 1991 - výstavba novej ciachovne  
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Rok 1992 - výstavba novej ciachovne  
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Rok 1993 - nová ciachovňa pred kolaudáciou  
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13.8.1993 -  otvorenie novej  
Opravovne a skúšobne plynomerov v Spišskej Belej  
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13.8.1993 -  otvorenie novej  
Opravovne a skúšobne plynomerov v Spišskej Belej  
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17. 12. 1997 –  ukončenie akreditačného procesu  
a udelenie autorizačnej listiny pre vzniknuté  

Štátne metrologické stredisko v Spišskej Belej, SPP OZ Poprad 
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17. 12. 1997 –  ukončenie akreditačného procesu  
a udelenie autorizačnej listiny pre vzniknuté  

Štátne metrologické stredisko v Spišskej Belej, SPP OZ Poprad 
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Rok 1999 - výstavba druhej etapy 
- expedičný sklad, garáže, prepojovací tunel  
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Rok 1999 - výstavba druhej etapy 
- expedičný sklad, garáže, prepojovací tunel  
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Rok 2001 – zavedenie systému EPOS 
- Evidencia Plynomerov  v Opravovni a Skúšobni   
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15.4.2002 -  25. výročie OP a AMP  



13.5.2004 -  exkurzia OP a AMP  Martin, OP a AMP Bratislava,  
 plynárenske múzeum,  kompresorová stanica Ivanka pri Nitre.  
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Rok 2005  - výstavba novej prístupovej cesty  
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Rok 2005  - sťahovanie technologických zariadení 
zo zrušenej OP a AMP Martin  
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23.11.2007 
Overenie 1. plynomera typu BK  
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Rok 2008 -  montáž novej klimatizácie 
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Rok 2008 – výstavba nového oplotenia,  parkoviska 
a  kamerového systému  
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Rok 2008 – výstavba nového oplotenia,  parkoviska 
a  kamerového systému  
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Rok 2008 – výstavba nového oplotenia,  parkoviska 
a  kamerového systému  



30.8.2010 – návšteva generálneho riaditeľa  
SPP- distribúcia a.s. – Ing. Bohumila Kratochvíla 
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Rok 2010 - rekonštrukcia expedičného skladu 
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Rok 2010 - rozšírenie priestorov AMP 
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Rok 2010 - rozšírenie priestorov AMP 
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Rok 2011 - výstavba spojovacieho tunela, rozdelenie 
príjmu a expedície plynomerov do samostatných skladov 
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Rok 2011 – zavádzanie  centrálneho systému SAP 
 pre evidenciu plynomerov 
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2.4.2012  -  kolektív SOP a AMP Spišská Belá 
- fotografia pri príležitosti 35. výročia SOP a AMP  



26.4.2012  -  výročie 35. rokov  SOP a AMP 



26.4.2012  -  výročie 35. rokov  SOP a AMP 



26.4.2012  -  výročie 35. rokov  SOP a AMP 



26.4.2012  -  výročie 35. rokov  SOP a AMP 



2012  -  nová fasáda hlavnej budovy  



2013 – optimalizácia činností opravovní plynomerov 
 a metrologických pracovísk Bratislava a Spišská Belá 



2013 – presun opráv domových plynomerov   
      z Bratislavy do Spišskej Belej 
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2013 – presun opráv domových plynomerov   
      z Bratislavy do Spišskej Belej 



1.1.2014 – vznik Plynárenskej metrológie  s.r.o. 



2015 – zavádzanie systému Billien 7   
pre centrálnu evidenciu plynomerov 



29.9.2015 – opravených a overených  1.000.000 ks   
domových  plynomerov   v Spišskej Belej   
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5 ročný pokles plánu opráv a overovania určených meradiel  

optimalizácia počtu pracovníkov OP  na  11 pracovníkov 

 
úprava pracovných úväzkov pracovníkov  

Plynárenskej metrológie na  60% 
 

November 2015 - Zmena vyhlášky 316/2015 Z.z. 

legislatívna úprava doby overenia určeného meradla  
v distribučnej sieti z 10 na 15 rokov  



11.11.2016 – galavečer pri príležitosti  
10. výročia vzniku SPP - distribúcia a.s. 



Marec 2017 – zmena legislatívy – zákon 42/2017 Z.z.  
-  zmena vlastníka  Plynárenskej metrológie s.r.o.  



2017 -  40.rokov opráv a overovania plynomerov  
v SOP a  v  MP  PM s.r.o. Spišská Belá  



Pracovníci – jubilanti  - odpracovaných viac ako 35 rokov  
v opravovni a metrologickom pracovisku  

Gancarčíková Mária 
7.3.1977 – 1.3.2016 

38 rokov a 11 mesiacov  
 

Pješčáková Žofia 
1.7.1979-1.3.2016 

36 rokov a  8 mesiacov 
 

Fudaly Vladimír 
1.4.1979 – 1.7.2013  

36 rokov  a 3 mesiace 
 
 
 



Vízia budúcnosti  

 udržiavanie vysokého štandardu kvality 
     opráv a overovania plynomerov 
  

 neustále vzdelávanie pracovníkov 
 

 pravidelné školenia zamestnancov  
 
 účasť na odborných seminároch  
    v oblasti metrológie 
 
 sledovanie trendov v oblasti 
     vývoja „smart“ plynomerov 
 
  príprava procesu akreditácie  
 

 
 



Ďakujem za pozornosť !  



Ľudovít Ščigulinský 
technik metrológ - špecialista   
 
 +421 (052) 242 5233 / +421 905 231 972 
 Ludovit.Scigulinsky@spp-distribucia.sk 
 
Plynárenská metrológia s.r.o. Bratislava 
Metrologické pracovisko Spišská Belá 
Továrenská 2226 
059 01 Spišská Belá 
  
 

 

Kontaktné informácie 
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Alojz Lenkavský 
majster opráv plynomerov  
 
+421 52 2425210 / +421 918 596 930 
alojz.lenkavsky@spp-distribucia.sk 
  
SPP - distribúcia, a.s.  
Továrenská 2226 
059 01  Spišská Belá 
www.spp-distribucia.sk 

 
 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
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