
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o plnení Koncepcie štátnej 
politiky technickej normalizácie, 

metrológie, kvality, posudzovania zhody 
a akreditácie orgánov posudzovania zhody 

na roky 2021 až 2024 
 

za rok 2021  

 

 



 
                                                                                     INFORMÁCIA O PLNENÍ KONCEPCIE  

 

2 
 

 

1 Úvod  
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) svojím uznesením č. 768 z 9. decembra 2020 

schválila Koncepciu štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania 

zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024 (ďalej len „koncepcia 

štátnej politiky“) a uložila predsedníčke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) povinnosť každoročne predkladať informáciu o jej 

plnení.  

Koncepcia štátnej politiky nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky  

na roky 2020 až 2024 so zámermi podporiť podnikateľské prostredie, najmä malé a stredné 

podniky, znížiť administratívnu záťaž zlepšením vlastných vnútorných procesov, nastaviť 

spravodlivejší systém výberu pokút, zvýšiť kvalitu organizácií verejnej správy, zvýšiť 

digitalizáciu procesov, zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s cieľom flexibilného reagovania 

na požiadavky trhu s následným aplikovaním týchto požiadaviek do legislatívy a zabezpečiť 

hospodárnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami s prihliadnutím na blížiace sa náročné 

obdobie konsolidácie verejných financií v SR v najbližších rokoch. 

Technická normalizácia je jedným z nástrojov odstraňovania technických prekážok obchodu. 

Technické normy uľahčujú zavádzanie inovatívnych výrobkov a v konečnom dôsledku 

pomáhajú budovať dôveru spotrebiteľov v kvalitu výrobkov a služieb ponúkaných v SR,  

ale aj v Európskej únii (ďalej len „EÚ“). V kontexte rýchleho technologického vývoja, 

digitalizácie hospodárstva a nových hospodárskych trendov a modelov rastu zohráva 

technická normalizácia kľúčovú úlohu. Technická normalizácia zabezpečuje, aby rozvoj 

jednotného trhu pokračoval bez ohľadu na budúce zmeny a aby spotrebitelia  

a podniky mali z takýchto zmien úžitok. Používanie technických noriem výrazným spôsobom 

uľahčuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v jednotlivých oblastiach hospodárskej činnosti 

a znižuje výrobné náklady, čím výrazne podporuje konkurencieschopnosť hospodárskych 

subjektov. Technické normy špecifikujú základné požiadavky na kvalitu a bezpečnosť 

výrobkov a služieb, čím prispievajú k ochrane spotrebiteľov, a mnohé z technických noriem 

obsahujú environmentálne aspekty, čím podporujú udržateľný rozvoj.  

Metrológia sa v rámci ÚNMS SR zaoberá meraním, meracími jednotkami, metódami 

a prostriedkami merania a tiež zásadami spracovania výsledkov meraní, ktoré majú vplyv 

na transparentnosť obchodných transakcií a ochranu spotrebiteľa. V praxi sa metrológia 

dotýka meraní, na základe ktorých dochádza k určeniu ceny pri priamom predaji spotrebiteľovi 

alebo na účely výpočtu cla, daní, pokút, taríf, náhrad, odškodnenia, poistenia, iných poplatkov 

alebo podobných platieb. Okrem toho sa metrológia zaoberá meraniami pri príprave 

spotrebiteľského balenia, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia alebo 

v inej oblasti verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy fyzickej osoby, právnickej 

osoby alebo verejnosti na výsledku merania a tiež pri meraniach, ktoré ustanovujú osobitné 

právne predpisy. 

Manažérstvo kvality ako súčasť celkového riadenia organizácie pomáha zvyšovať kvalitu 

produktov a služieb, garantovať maximalizáciu spokojnosti zainteresovaných strán organizácie 

a upevňovať lojalitu jej zamestnancov. Vo verejnej správe stále prevláda názor, že manažérstvu 

kvality sa majú venovať organizácie súkromného sektora, pretože pôsobia v konkurenčnom 

prostredí, opak je však pravdou. Každá organizácia verejnej správy poskytuje, priamo alebo 
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nepriamo, služby zákazníkom – občanom a podnikateľom, a preto musí pracovať tak, aby bola 

z ich pohľadu vnímaná ako profesionálna, transparentná, flexibilná a moderná organizácia. 
  
Posudzovanie zhody je ďalšou kľúčovou kompetenciou ÚNMS SR. ÚNMS SR je zodpovedný 

za koordináciu činností v oblasti posudzovania zhody, dohľadu nad trhom, nad určenými 

výrobkami, udeľuje a odníma autorizáciu a notifikáciu a taktiež vykonáva kontrolu 

autorizovaných a notifikovaných osôb. Notifikáciou slovenských autorizovaných osôb 

Európskej komisii (ďalej len „EK“) a ostatným členským štátom EÚ (ďalej len „členský štát“) sa 

umožňuje ich pôsobenie v európskom systéme posudzovania zhody a uznávanie ich výstupov 

v rámci celej EÚ, ako aj v krajinách viazaných medzinárodnými zmluvami. Posudzovanie 

zhody, označenie CE, určený výrobok, notifikované osoby a trhový dohľad sú nosnými piliermi 

harmonizovanej oblasti Jednotného trhu EÚ s tovarom. 

Akreditácia je významným nástrojom zabezpečenia správneho fungovania infraštruktúry 

kvality, pričom jej osobitná hodnota spočíva v skutočnosti, že poskytuje spoľahlivé 

a celosvetovo akceptovateľné vyhlásenie o technickej spôsobilosti orgánov posudzovania 

zhody vykonávať činnosti, ktorých cieľom je ubezpečenie spotrebiteľa o vysokej úrovni kvality 

a bezpečnosti produktov, služieb, systémov alebo procesov.  

Nástrojmi na predchádzanie vzniku a odstraňovanie prekážok obchodu sú vzájomné 

uznávanie výrobkov, vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a výmena informácií 

o fyzických prekážkach a obmedzeniach dopravy, ktoré spôsobujú obmedzenia voľného 

pohybu tovaru. Tieto činnosti tvoria nosné piliere neharmonizovanej oblasti Jednotného trhu 

EÚ s tovarom. Na medzinárodnej úrovni je nástrojom na odstraňovanie prekážok obchodu 

výmena informácií na úrovni Svetovej obchodnej organizácie podľa Dohody o technických 

prekážkach obchodu (Dohoda TBT) a Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach 

(Dohoda SPS).  

ÚNMS SR v priebehu roka 2021 postupoval v súlade so schválenou koncepciou štátnej politiky  

s primárnym cieľom poskytnúť podporu a pomoc v boji proti COVID-19 v oblastiach technickej 

normalizácie, metrológie a skúšobníctva podnikateľom, ako aj občanom SR. ÚNMS SR 

v spolupráci s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom 

pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC), Medzinárodnou organizáciou  

pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) bezodplatne 

sprístupnil do 31. marca 2021 slovenské technické normy (ďalej len „STN“) z oblasti 

manažérstva rizika a manažérstva plynulého podnikania, osobných ochranných prostriedkov 

a hygieny a pľúcnych ventilátorov. V oblasti metrológie ÚNMS SR vydal v roku 2021 dve 

usmernenia k činnosti v oblasti metrológie. Uvedené opatrenia viedli k riešeniu krízovej 

situácie v oblasti metrológie a boli zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, 

majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd a podporu 

podnikateľov. Z pohľadu posudzovania zhody a skúšobníctva ÚNMS SR na svojom webovom 

sídle postupne zverejňoval informácie súvisiace s respirátormi, ich označením a používaním. 

ÚNMS SR vydal tlačovú správu k výnimkám pre nazálne antigénové testy určené  

na samodiagnostiku a taktiež zverejnil Usmernenie k posudzovaniu zhody/certifikácia 

výrobkov „Ochranné rúška“ – druhá aktualizácia. ÚNMS SR počas epidemickej situácie 

súvisiacej s bojom proti ochoreniu COVID-19 zodpovedal množstvo otázok (cca 150 otázok). 

Spolupracoval s nemocnicami, lekármi a množstvom ďalších subjektov informujúcich sa  

na osobné ochranné prostriedky alebo zdravotnícke pomôcky. ÚNMS SR počas epidemickej 

situácie súvisiacej s bojom proti ochoreniu COVID-19 pristúpil aj k udeľovaniu tzv. „výnimiek“ 

https://www.unms.sk/aktuality/760/odpovedame-na-otazky-ktore-si-najcastejsie-kladiete-v-suvislosti-s-respiratormi/
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na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  

č. 259/2021 Z. z. (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“), pričom rozhodoval o uvedení 

určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa § 22 zákona o posudzovaní zhody. 

ÚNMS SR vydal Metodický postup (MP 34: 2020) o rozhodovaní o uvedení určeného výrobku 

na trh bez posudzovania zhody v znení Dodatku č. 01, cieľom ktorého bolo jednotne usmerniť 

postup ÚNMS SR pri rozhodovaní o tzv. „výnimkách“. V roku 2021 bolo udelených 7 „výnimiek“ 

na respirátory a 11 „výnimiek“ na nazálne antigénové testy. Všetky podrobnosti vrátane 

udelených výnimiek sú zverejnené na webovom sídle ÚNMS SR v časti Posudzovanie zhody, 

Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z.  

Podľa určených cieľov koncepcie štátnej politiky ÚNMS SR v úzkej spolupráci s organizáciami 

v jeho rezortnej pôsobnosti, ktorými sú Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“), 

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“), Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej 

len „SLM“) a Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len „SNAS“), plnil v roku 2021 

konkrétne úlohy podrobne rozpracované v nasledujúcich častiach predkladanej informácie 

o jej plnení. 

Zámery a ciele definované v koncepcii štátnej politiky sú zároveň prepojené so zámermi 

a cieľmi organizácií v rezortnej pôsobnosti ÚNMS SR, a to v oblasti metrológie so SMÚ, SMI 

a SLM, n. o. a v oblasti akreditácie so SNAS a profesijnými združeniami a asociáciami 

v oblastiach pôsobnosti ÚNMS SR.  

V rezortnej pôsobnosti ÚNMS SR je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. (ďalej len 

„TSÚ Piešťany, š. p.“), ktorý zabezpečuje certifikačné činnosti v rámci udelenej akreditácie, 

autorizácie a notifikácie v rozsahu potrieb trhu.   

2 Oblasti pôsobnosti  

Poslaním ÚNMS SR ako ostatného ústredného orgánu štátnej správy je tvorba 

a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym 

cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne prostredie v SR a vytvárať 

podmienky pre podporu podnikateľov a ochranu spotrebiteľa – každého jedného 

občana. Nástrojmi infraštruktúry kvality v európskom ponímaní sú technická 

normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody a akreditácia.  

  TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA 

Hlavnou činnosťou ÚNMS SR v postavení tvorcu štátnej politiky v oblasti technickej 

normalizácie je určovať jej koncepciu a strategické ciele so zohľadnením vývoja na európskej 

a medzinárodnej úrovni a v rámci EÚ participovať na činnosti Výboru EK pre normy. ÚNMS 

SR ako slovenský národný normalizačný orgán (ďalej len „NNO“) plní najmä povinnosti, ktoré 

mu vyplývajú z členstva v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách, 

zabezpečuje tvorbu STN, ich zmien a opráv, technických normalizačných informácií (ďalej len 

„TNI“) a ich opráv, ich preverovanie a zrušenie v spolupráci so zainteresovanými stranami, 

poskytovanie STN a TNI vrátane zabezpečovania ich ochrany a udeľovanie súhlasu  

s citovaním častí STN alebo TNI. Tvorba STN a TNI v štátnom jazyku je zabezpečovaná 

https://www.unms.sk/stranka/32/vynimky-podla-zakona-c-56-2018-z-z/
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externými spracovateľmi v súlade s princípmi transparentnosti a nediskriminácie a na základe 

priorít aktualizovaných a schvaľovaných každoročne Radou pre technickú normalizáciu.   

Samostatný právny rámec technickej normalizácie v SR bol vytvorený prijatím zákona 

č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o technickej normalizácii“), ktorý nadobudol účinnosť 1. 4. 2018. Naposledy bol zákon 

o technickej normalizácii novelizovaný zákonom č. 259/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku  

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony (ďalej len „zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody“) s účinnosťou 

od 16. 7. 2021. Zároveň je oblasť európskej technickej normalizácie upravená priamo účinným 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej 

normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 

87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES. Na základe § 19 

zákona o technickej normalizácii bola vydaná vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie 

technickej normy, ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2019 a na základe § 5 zákona o technickej 

normalizácii bola vytvorená Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „RTN“) ako odborný 

a poradný orgán predsedníčky ÚNMS SR. Pôsobenie a činnosť technických komisií (ďalej len 

„TK“), odborných poradných orgánov ÚNMS SR ako slovenského NNO, sú upravené v Štatúte 

a rokovacom poriadku TK. Spolu s nimi bol prijatý aj Etický kódex člena TK a člena pracovného 

orgánu ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie. 

  METROLÓGIA 

Národný metrologický systém v SR bol v sledovanom období tvorený zákonom č. 157/2018  

Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 

(ďalej len „zákon o metrológii“) upravujúcim zásady zabezpečenia jednotnosti a správnosti 

merania vrátane metrologickej infraštruktúry. 

Metrologické a technické požiadavky na určené meradlá v zmysle zákona o metrológii  

v súčasnosti ustanovuje vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len 

„vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole“). Spolu so zákonom o metrológii nadobudla 

účinnosť aj vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 432/2019 Z. z., ktorá reflektuje nové 

definície meracích jednotiek definovaných sústavou SI a vyhláška Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 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 v znení 

vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 433/2019 

Z. z. 
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Prestavba metrologických právnych predpisov sa uskutočnila na úrovni EÚ s cieľom 

harmonizovať požiadavky na meradlá a metrologickú kontrolu v rámci EÚ. Výsledkom tohto 

procesu je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel  

na trh (MID) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 24. februára 2014  

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh  

s neautomatickou činnosťou na trhu (NAWI), ktoré boli do právneho poriadku SR 

transponované nariadením vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu 

v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z. a nariadením vlády SR  

č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z., ktoré patria medzi technické predpisy z oblasti 

posudzovania zhody podľa zákona o posudzovaní zhody, ako aj zmeny v národných právnych 

predpisoch so zameraním na ochranu spotrebiteľa v oblasti meraní súvisiacich s platbami,  

pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia a v iných oblastiach verejného 

života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania alebo kde nesprávne 

výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, právnických osôb alebo spoločnosti. 

Úlohy v oblasti vedeckej metrológie a funkciu národnej metrologickej inštitúcie v SR plní  

SMÚ, ktorý zodpovedá za výskum, vývoj a uchovávanie národných etalónov, schvaľuje typy 

určených meradiel, poskytuje služby na najvyššej metrologickej úrovni a v súčinnosti 

s určenou organizáciou, autorizovanými osobami a akreditovanými kalibračnými laboratóriami 

zabezpečuje odovzdávanie hodnôt národných etalónov na etalóny a meradlá v súlade 

s potrebami hospodárstva SR tak, aby boli základom pre validáciu meraní na národnej 

i medzinárodnej úrovni. 

Úlohy v oblasti legálnej metrológie plní v SR v zmysle zákona o metrológii SMÚ, SLM, n. o. 

ako určená organizácia a autorizované osoby na výkon overovania určených meradiel. 

Legálna metrológia vykonáva všetky aktivity spojené s meraním, ustanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi (požiadavky na meranie, stanovenie a používanie meracích 

jednotiek, požiadavky na meradlá a metódy merania, metrologická kontrola meradiel). Ich 

cieľom je zabezpečiť potrebnú úroveň dôveryhodnosti výsledkov meraní v štátom 

regulovaných oblastiach. 

Úlohu kontrolného orgánu v oblasti metrológie v SR plní SMI vykonávajúci metrologický dozor, 

v rámci ktorého napríklad kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených zákonom 

o metrológii u výrobcov a dovozcov určených meradiel, servisných organizácií, používateľov 

určených meradiel, prevádzkovateľov baliarní a dovozcov spotrebiteľských balení a súčasne 

plní funkciu orgánu dohľadu nad trhom v oblasti skupín meradiel MID a NAWI uvedených  

na trh podľa zákona o posudzovaní zhody. 

Neoddeliteľnou súčasťou metrológie je aj priemyselná metrológia, ktorá zabezpečuje správnu 

funkciu meradiel, ktoré sa používajú vo všetkých oblastiach národného hospodárstva s cieľom 

zabezpečiť dôveryhodnosť a správnosť merania na území SR. 

  KVALITA 

V SR je ÚNMS SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“) 
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koordinátorom štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality Slovenskej 

republiky (ďalej len „NPK SR“). V roku 2021 bola vládou SR schválená nová stratégia NPK SR 

na obdobie rokov 2022 – 2026, poslaním ktorej je podpora zlepšovania kvality produktov  

a poskytovaných služieb zlepšovaním procesov riadenia v jednotlivých organizáciách verejnej 

správy, a to prostredníctvom implementácie manažérstva kvality, vzdelávaním, ako aj 

oceňovaním tých najlepších organizácií vo verejnom, ako aj súkromnom sektore  

so zameraním na udržateľnú kvalitu a konkurencieschopnosť. 

NPK SR je zameraný na dosiahnutie troch strategických cieľov, ktoré sú napĺňané 
prostredníctvom jednotlivých aktivít, ktoré budú prispievať k zlepšovaniu verejnej správy, ako 
aj súkromného sektora. 

1. Manažérstvo kvality 

Poskytovanie podpory a poradenstva pri zavádzaní manažérstva kvality a zvyšovanie 
povedomia o potrebe jeho zavádzania vo verejnej správe a v súkromnom sektore. 

2. Trvalé zlepšovanie organizácií 

Trvalé zlepšovanie organizácií prostredníctvom výmeny získaných skúseností, dobrej 
praxe a rozvoja spolupráce v oblasti manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 
a súkromného sektora. 

3. Oceňovanie organizácií verejného a súkromného sektora v oblasti kvality 

Oceňovanie významných predstaviteľov manažérstva kvality a najlepších organizácií 
verejného a súkromného sektora prostredníctvom súťaží v oblasti kvality a spoločenskej 
zodpovednosti. 

Strategické ciele sú napĺňané prostredníctvom jednotlivých aktivít realizovaných ÚNMS SR 

v spolupráci s Radou NPK SR zastrešujúcou ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 

správy, ako aj s ostatnými organizáciami, ktoré sa budú aktívne podieľať na zlepšovaní tak 

vo verejnej správe, ako aj v súkromnom sektore. Úspešná realizácia jednotlivých aktivít závisí 

od aktívnej účasti organizácií pri napĺňaní strategických cieľov NPK SR a ich úsilia zlepšovať 

kvalitu vo verejnom a súkromnom sektore. Do budúcna je prioritou ÚNMS SR vyvinúť 

maximálne úsilie, aby sa kvalita verejnej správy v SR neustále zlepšovala.  

  POSUDZOVANIE ZHODY 

Rámcovým právnym predpisom v oblasti posudzovania zhody je zákon o posudzovaní zhody 

a na úrovni EÚ Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008  

o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EH, 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa 

stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov  

na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 765/2008“) 

a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade  

nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008  

a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1020“). 

ÚNMS SR je zodpovedný za slovenské autorizované a notifikované osoby a je autorizujúcou 

a notifikujúcou autoritou pre všetky harmonizované predpisy EÚ Nového prístupu, ktorých je 

aktuálne 29, okrem stavebných výrobkov. V roku 2019 bolo prijaté Delegované nariadenie 

Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch  
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a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (ďalej len „delegované 

nariadenie (EÚ) 2019/945“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009  

z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie  

na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES)  

č. 2003/2003 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1009“). Prijatím uvedených nariadení sa rozšíril 

rozsah určených výrobkov podľa zákona o posudzovaní zhody o ďalšie dve výrobkové 

skupiny, v rámci ktorých sa využíva aj činnosť notifikovaných osôb. Slovenské notifikované 

osoby pokrývajú svojím rozsahom takmer všetky činnosti uvedené v harmonizovaných 

predpisoch. Činnosťou notifikovaných osôb priamo v SR sa podporuje podnikateľské 

prostredie, najmä malé a stredné podniky, ktoré pri výrobe, dovoze alebo distribúcii určených 

výrobkov nemusia vyhľadávať notifikované osoby pôsobiace v iných členských štátoch EÚ. 

ÚNMS SR vykonáva kontrolu plnenia autorizačných a notifikačných požiadaviek. V rámci 

kontrol žiadateľov o autorizáciu a pri následnej kontrole autorizovaných a notifikovaných osôb 

ÚNMS SR spolupracuje so SNAS. Dôvodom spolupráce je najmä skutočnosť, že 

na preukázanie potvrdenia spôsobilosti orgánov posudzovania zhody sa ako nástroj uznaný 

na európskej aj medzinárodnej úrovni využíva prevažne akreditácia a v rámci niektorých 

technických predpisov z oblasti posudzovania zhody je akreditácia povinná už na európskej 

úrovni. Akreditácia sa nevyužíva pri udeľovaní autorizácie na Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o  zdravotníckych pomôckach, zmene 

smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009  

a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a Nariadenie Európskeho parlamentu  

a Rady (EÚ) 2017/746 o z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro  

a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (ďalej len „nariadenie (EÚ) 

2017/746“). Pri uvedených technických predpisoch, ako aj pri autorizácii na Smernicu 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného 

systému v Európskej únii v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/796 o z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje 

nariadenie (ES) č. 881/2004 (ERA), sa vykonáva kontrola v spolupráci s EK.  

ÚNMS SR je koordinátorom činnosti orgánov trhového dohľadu nad určenými výrobkami 

podľa zákona o posudzovaní zhody. 

ÚNMS SR plní funkciu národného sekretariátu Stálej medzinárodnej komisie na skúšky 

ručných strelných zbraní (ďalej len „C.I.P.“) podľa uznesenia vlády SR č. 465/1997 k návrhu 

opatrení na vykonávanie medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných 

značiek ručných palných zbraní z 1. júla 1969 a zameriava sa na realizáciu procesných 

a procedurálnych úkonov. 

ÚNMS SR zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z členstva SR v C.I.P. v súlade 

so zahraničnou politikou SR a rozhodnutiami C.I.P. a zodpovedá za odbornú úroveň 

slovenských autorizovaných osôb, a to KONŠTRUKTA - Defence, a. s. a Liptovská skúšobňa 

s. r. o., ktoré sú schválené C.I.P. ako úradné skúšobne. Rozhodnutia C.I.P. sú do právneho 

poriadku SR implementované zákonom č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní 

a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. (ďalej len „zákon 

o strelných zbraniach a strelive“) a vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  

o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej 

zbrane a streliva na civilné použitie (ďalej len „vyhláška o strelnej zbrane a strelive“). 
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  AKREDITÁCIA 

Rámcovými predpismi pre oblasť akreditácie orgánov posudzovania zhody v SR je zákon 

č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“) a nariadenie (ES) 

č. 765/2008. Zákonom o akreditácii je zriadená SNAS ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá 

vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci 

uznaného vládou SR. 

Slovenská akreditačná rada (ďalej len „SAR“) ako poradný orgán predsedníčky ÚNMS SR má 

za cieľ podieľať sa na strategickej úrovni na tvorbe koncepcie štátnej politiky v oblasti 

akreditácie orgánov posudzovania zhody. Tvorí ju 15 členov. Zloženie, úlohy, organizačné 

zabezpečenie a spôsob rokovania SAR upravuje Štatút a rokovací poriadok SAR.  

Poslaním SNAS ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v SR 

je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v SR a v súlade 

s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, t. j. podľa medzinárodných noriem 

a dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií, a to organizácií 

Európskej spolupráce na akreditáciu (ďalej len „EA“), medzinárodnej organizácie 

na akreditáciu laboratórií (ďalej len „ILAC“), medzinárodného akreditačného fóra 

(ďalej len „IAF“) a fóra akreditačných a licenčných orgánov (ďalej len „FALB“), a to tak, 

aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS boli medzinárodne akceptované a uznávané. 

ÚNMS SR vykonáva kontrolu SNAS podľa zákona o akreditácii. Európska akreditácia 

vykonáva vzájomné hodnotenie (evaluáciu) národných akreditačných orgánov vo vzťahu  

k plneniu požiadaviek príslušnej technickej normy pre akreditačné orgány, na ktorom sa SNAS 

podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 musí zúčastňovať. SNAS sa zúčastňuje tiež na evaluácii 

FALB v oblasti EMAS a evaluácii OECD pre oblasť správnej laboratórnej praxe. 

Úspešné absolvovanie vzájomného hodnotenia (evaluácie) znamená, že národný akreditačný 

orgán má zavedené postupy a vykonáva akreditačné služby na požadovanej európskej úrovni, 

čo dáva predpoklad správneho vykonávania činností SNAS.  

  PREKÁŽKY OBCHODU 

Rámcovým právnym predpisom je zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií  

o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o poskytovaní informácií“) a nasledovné právne akty EÚ, podľa ktorých 

ÚNMS SR zabezpečuje činnosti: 

 Centrálnej jednotky pre Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535  

z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti 

technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (ďalej 

len „smernica (EÚ) 2015/1535“) (vnútrokomunitárne pripomienkové konanie). 

 Kontaktného miesta pre výrobky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi 
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predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008 

(ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/515“) 

 Kontaktného miesta pre výmenu informácií podľa Nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 

zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru 

medzi členskými štátmi (ďalej len „nariadenie (ES) č. 2679/98“), 

 Informačného strediska SR pre Dohody TBT WTO a SPS WTO. 

Kontaktné miesto pre výrobky je podľa nariadenia (EÚ) 2019/515 zodpovedné  

za poskytovanie informácií v neharmonizovanej oblasti. Nariadením (EÚ) 2019/1020  

sa od 16. 7. 2021 rozširujú služby Kontaktného miesta pre výrobky aj na harmonizovanú 

oblasť. Podľa tohto nariadenia majú členské štáty zaviesť postupy na bezplatné poskytovanie 

informácií hospodárskym subjektom na základe ich žiadosti o pravidlách týkajúcich sa 

výrobkov v harmonizovanej a neharmonizovanej oblasti a vykonávať tieto činnosti v súlade  

s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení 

jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným 

službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (ďalej len 

„nariadenie (EÚ) 2018/1724“). To znamená, že ÚNMS SR má poskytovať informácie 

o všetkých právnych predpisoch v SR týkajúcich sa výrobkov a udržiavať aktuálnu databázu 

vo forme webovej aplikácie, ktorá prostredníctvom portálu slovensko.sk bude prepojená 

s portálom Vaša Európa a tým sprístupnená občanom a podnikateľom v celej EÚ. 

Jednotná digitálna brána je novou prioritou na európskej úrovni, pričom ÚNMS SR zodpovedá 

za digitalizáciu podľa prílohy I, časť M – Tovar, body 1 až 4 nariadenia (EÚ) 2018/1724, čo 

zahŕňa označenie CE, pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov, technické normy 

a vzájomné uznávanie výrobkov a podľa prílohy III - Asistenčné služby v rámci Kontaktného 

miesta pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) 2019/515.  

3 Plnenie koncepčných zámerov  

ÚNMS SR identifikoval 6 základných koncepčných zámerov v oblastiach svojej 

pôsobnosti, a to podpora podnikateľského prostredia, zlepšovanie vlastných procesov 

a zníženie nadmernej administratívnej záťaže, spravodlivejší systém výberu pokút, 

digitalizácia procesov, aktívna spolupráca a komunikácia s verejnosťou a zvýšenie 

kvality organizácií verejnej správy. 

Primárnou snahou uvedených koncepčných zámerov je ochrana spotrebiteľa – občana, 

zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti SR. Koncepčné 

zámery boli premietnuté do konkrétnych aktivít pre naplnenie cieľov v rámci Plánu 

implementácie technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie 

orgánov posudzovania zhody, ako aj v oblasti predchádzania vzniku a odstraňovania prekážok 

obchodu.  

  3.1 Podpora podnikateľského prostredia  

Cieľom ÚNMS SR je komunikovať, podporovať a vytvárať lepšie podmienky pre malé 

a stredné podniky v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
https://europa.eu/youreurope/index.htm#sk
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zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody, ako aj v oblasti predchádzania vzniku 

a odstraňovania prekážok obchodu. ÚNMS SR v roku 2021 rozvíjal tiež medzinárodnú 

spoluprácu s partnerskými organizáciami, ktorá v SR vytvára priestor pre zlepšenie 

dostupnosti technických noriem iných národných normalizačných organizácií alebo pri dovoze 

a vývoze výrobkov a pomáha využívať kapacity slovenských malých a stredných podnikov, 

ktorými sú aj slovenské autorizované a notifikované osoby.  

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE  

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít  
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zefektívniť proces 
tvorby STN a TNI 
s dôrazom  
na skrátenie času ich 
sprístupnenia 
technickej verejnosti 
a podnikateľskému 
prostrediu 

 

 Zmena doterajšieho postupu 
tvorby STN a TNI, jeho 
zefektívnenie  
a zapracovanie nového 
postupu do metodiky 

 

 Zámer skrátiť čas sprístupnenia 
európskych noriem (ďalej len „EN“) 
ako STN EN v štátnom jazyku bol 
premietnutý do metodických postupov 
ÚNMS SR. 

 Pri úlohách na prevzatie EN 
prekladom do štátneho jazyka sa 
proces skrátil z pôvodných 13 až 18 
mesiacov na 8 až13 mesiacov. 

 Pri úlohách na prevzatie EN  
bez prekladu sa proces skrátil z 5 až 
6 mesiacov predbežne  
na 2,5 až 3 mesiace. 

 Zvýšiť úroveň 
používania pôvodných 
STN a TNI, ku ktorým 
má byť vydaná 
samostatná zmena 
alebo oprava 
vytvorením  
tzv. konsolidovaného 
znenia textu STN 
alebo TNI, ktorého 
spracovanie odporučí 
technická verejnosť 
a za predpokladu 
zabezpečenia 
spracovateľa  

 Identifikácia STN a TNI, 
pri ktorých je vypracovaný 
veľký počet zmien a opráv 

 Zosumarizovanie 
požiadaviek verejnosti 
na konsolidáciu vybraných 
STN a TNI  

 Zapracovanie nového 
postupu do metodiky 

 

 Proces konsolidácie pôvodných STN 
bol systémovo upravený 
v metodickom postupe ÚNMS SR.  

 Po prieskume vybraných pôvodných 
STN a TNI s veľkým počtom zmien, 
resp. opráv boli návrhy na ich 
konsolidáciu posúdené v príslušných 
TK, resp. príslušnými špecialistami 
technickej normalizácie  
a jednoznačným výsledkom bolo 
zistenie, že uvedené vybrané STN 
nie sú vhodné na konsolidáciu, 
ale bude potrebná ich komplexná 
revízia. 

 

 Podporiť vhodné 
zastúpenie a efektívnu 
účasť príslušných 
zainteresovaných strán 
na činnostiach 
technickej 
normalizácie 
na národnej, európskej 
a medzinárodnej 
úrovni, najmä malých 
a stredných podnikov, 
spotrebiteľských 
organizácií, resp. iných 
zainteresovaných strán 

 Nominovanie nových členov 
RTN podľa cieľov technickej 
normalizácie 

 Zvýšenie aktivity v prípade 
činností technickej 
normalizácie na domácej 
a medzinárodnej úrovni 

 

 Nominovanie štyroch nových členov 
RTN podľa cieľov technickej 
normalizácie.  

 Aktívna účasť zainteresovaných strán 
na zasadnutiach technických orgánov 
CEN, CENELEC, ISO a IEC, ako aj 
na zasadnutiach TK. 

 Doplnenie rokovacích poriadkov  
a štatútov poradných orgánov 
o možnosť prezenčného rokovania 
online a preferovanie online účasti 
na zasadnutiach s cieľom 
zabezpečenia čo najširšej účasti 
zainteresovaných strán. 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít  
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zlepšiť prepojenie 
na podnikateľské 
prostredie  

 Aktívna 
spolupráca/komunikácia 
s priemyselnými 
a profesijnými zväzmi, 
združeniami a komorami 

 Hľadanie nových 
spracovateľov na tvorbu 
STN a TNI 

 ÚNMS SR v roku 2021 pokračoval 
v stretnutiach s vybranými 
zainteresovanými stranami, 
najmä asociáciami, komorami 
a vysokými školami (napríklad APZ, 
SKSI, SEZ-KES, Stavebná fakulta 
STU, atď.) s cieľom rozvíjania 
vzájomnej spolupráce v oblasti 
technickej normalizácie. 

 Prísľub zainteresovaných strán 
odporučiť nových spracovateľov. 

V OBLASTI METROLÓGIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít  
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Aplikovať legislatívne 
zmeny v oblasti 
metrológie – novela 
zákona o metrológii   

 Príprava návrhu  
 Verejné konzultácie 
 Zapracovanie pripomienok 

zainteresovaných strán 

 S účinnosťou novely zákona 
o metrológii sa zrovnoprávni 
postavenie subjektov, uvoľní trh 
pre nové podnikateľské subjekty, 
zavedie štatistická kontrola určených 
meradiel a celkovo zníži byrokratická 
záťaž. 

 Vytvárať vhodné 
podmienky na rozvoj 
národnej metrologickej 
inštitúcie – SMÚ  

 Zapájanie sa 
do medzinárodných 
a európskych grantových 
projektov, najmä projektov 
financovaných zo zdrojov EÚ 

 Podpora rozvoja vedeckej metrológie 
na úrovni SMÚ so zameraním 
na metrologický výskum, aplikáciu 
metrológie do nových technológií 
a oblastí ovplyvňujúcich kvalitu života 
ako napríklad: 

- Projekt EMPIR 18RPT02 adOSSIG 
zameraný na vývoj infraštruktúry 
pre zlepšenie a harmonizáciu 
metrologickej kontroly merania 
krvného tlaku v Európe, 

- Projekt EMPIR 18SIB02 Real-K, 
ktorý sa zaoberá praktickou 
implementáciou novej definície 
termodynamickej jednotky teploty, 

- Projekt v rámci výzvy Green Deal, 
ktorého predmetom je monitorovanie 
pôdnej vlhkosti, 

- Okrem uvedených projektov SMÚ 
podal žiadosť na projekt APVV 
pre vybudovanie primárneho etalónu 
neutrónov na báze mangánovej gule. 

 Prehodnotiť zoznam 
druhov určených 
meradiel  

 Vyhodnotenie 
opodstatnenosti druhov 
určených meradiel 
a prehodnotenie času 
platnosti overenia 
jednotlivých druhov určených 
meradiel 

 Revidovanie ich počtu 
v závislosti od aktuálnych 

 V mesiacoch september a október 
2021 prebiehali konzultácie k návrhu 
vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška o meradlách a metrologickej 
kontrole, ktorých predmetom bolo aj 
prehodnotenie počtu určených 
meradiel a času platnosti jednotlivých 
určených meradiel. 

 V mesiacoch november a december 
2021 prebehla na základe 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít  
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

potrieb v národnom 
hospodárstve SR 

vyhodnotenia konzultácií príprava 
vlastného materiálu návrhu vyhlášky, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
o meradlách a metrologickej kontrole 

 Podieľať sa  
na medzinárodnej 
úrovni na tvorbe 
predpisov, príručiek 
a normatívnych 
dokumentov v oblasti 
metrológie 
a metrologickej 
kontroly  

 Vytvárať priestor na jej 
uplatňovanie v SR tým, 
že bude zabezpečená 
aktívna účasť zástupcov SR 
v pracovných orgánoch 
medzinárodných organizácií, 
ako sú technické výbory, 
pracovné skupiny 

 V mesiacoch október a november 
2021 sa zástupcovia odboru 
metrológie zúčastnili na online 
56. zasadnutí CIML a 2. zasadnutí 
Výboru WELMEC e. V.  

 V priebehu roka 2021 sa zúčastnili  
na zasadnutiach pracovných skupín 
WELMEC e. V. WG 5, WG 6, WG 8 
a WG 11, na zasadnutí pracovnej 
skupiny ADCO dohľad na trhom 
pri EK a na zasadnutí Výboru 
pre meradlá a pracovnej skupiny 
pre meradlá pri EK.  

 Informácie zo zasadnutí boli v roku 
2021 uplatňované pri tvorbe 
a príprave legislatívnych materiálov 
v oblasti metrológie, a to:  

- OIML G20 Surveillance of utility 
meters in service on the basis  
of sampling inspections, 

- OIML R134 Automatic instruments  
for weighing road vehicles in motion  
and measuring axle loads, 

- WELMEC guidance concerning 
Electric Vehicle charging, 

- WELMEC 11 Subgroup Electricity 
Standard mapping IEC TC13  
& ISC77A –CLC TC13X, 

- WELMEC Guide 11.5 Gas meters  
or Active electrical energy meters 
equipped with additional 
functionalities and ancillary devices. 

 Rozvíjať metrologickú 
základňu národných 
etalónov SR v SMÚ  

 Rozvoj priemyselnej 
a hospodárskej štruktúry SR, 
ich medzinárodnej 
akceptovateľnosti 
vyžadovanej 
medzinárodnými dohodami 
a vývoj v oblasti realizácie 
základných a odvodených 
jednotiek sústavy SI 

 Pracovné stretnutia ÚNMS SR a SMÚ 
zamerané na využiteľnosť národných 
etalónov (NE). V nasledujúcom období 
sa predpokladá zrušenie dvoch NE: 
NE 013/98 a NE 027/02 – legislatívny 
proces zrušenia NE 013/98 začal 
v decembri 2021; zároveň sa 
predpokladá vyhlásenie nových NE, 
a to NE radónu 222 a NE výkonu 
práce a striedavého prúdu 
pri frekvencii 50 Hz. 

 Vyhlásenie a zrušenie NE sa realizuje 
v zmysle zákona o metrológii.   
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V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY  

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zapájať sa 
do prípravy právnych 
predpisov pre oblasť 
posudzovania zhody 
a jednotného trhu EÚ 
s tovarom 
na európskej úrovni 

 ÚNMS SR sa spolupodieľal 
na revíziách, 
pripomienkovaní a návrhoch 
právnych predpisov EK 
a Európskeho parlamentu 

 Revízia Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2006/42/ES  
zo 17. mája 2006 o strojových 
zariadeniach a o zmene a doplnení 
smernice 95/16/ES. 

 Stratégia technickej normalizácie.  
 Návrh Rozhodnutia Európskeho 

parlamentu a Rady o účasti EÚ 
v európskom partnerstve o metrológii 
– hlavný gestor je MŠVVŠ SR. 

 Návrh Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o batériách 
a použitých batériách, o zrušení 
Smernice Európskeho parlamentu  
a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 
2006 o batériách a akumulátoroch  
a použitých batériách a akumulátoroch, 
ktorou sa zrušuje smernica 
91/157/EHS a o zmene nariadenia 
(EÚ) 2019/1020 – hlavný gestor MŽP 
SR.  

 Návrh smernice, ktorou sa mení 
Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 
o harmonizácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
sprístupňovania rádiových zariadení  
na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 
1999/5/ES (ďalej len „smernica 
2014/53/EÚ“) (spoločné nabíjačky).  

 Návrh nariadenia o umelej inteligencii 
(Akt o umelej inteligencii – AIA) – 
hlavný gestor MIRRI SR.  

 Návrh delegovaného nariadenia, 
ktorým sa dopĺňa smernica 
2014/53/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie 
základných požiadaviek uvedených 
v článku 3 ods. 3 písm. d), e) a f) 
uvedenej smernice. 

 Návrh nariadenia, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2017/746, pokiaľ ide 
o prechodné ustanovenia pre určité 
diagnostické zdravotnícke pomôcky 
in vitro a odklad uplatňovania 
požiadaviek na interné pomôcky. 

 Zabezpečiť aktívnu 
účasť zástupcov SR 
v pracovných 
skupinách pri EK  

 Zastupovanie ÚNMS SR 
v pracovných skupinách 
na úrovni EÚ 

 Účasť na 84 zasadnutiach pracovných 
skupín pri EK a v príslušných PS 
na medzinárodnej úrovni. 

 Zabezpečiť 
transpozíciu 
a implementáciu 
európskych predpisov 
pre oblasť 

 Legislatívny proces novely 
zákona o posudzovaní 
zhody  

 Návrh novely zákona o posudzovaní 
zhody bol schválený Národnou radou 
SR 18. 6. 2021 a zverejnený v Zbierke 
zákonov SR pod číslom 259/2021 Z. z. 
s účinnosťou od 16. 7. 2021. Návrhom 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

posudzovania zhody 
a jednotného trhu EÚ 
s tovarom 
do slovenského 
právneho poriadku 

zákona sa zabezpečila čiastočná 
implementácia nariadenia (EÚ) 
2019/1020, nariadenia (EÚ) 2019/1009 
a delegovaného nariadenia (EÚ) 
2019/945 a úprava niektorých 
ustanovení zákona  o posudzovaní 
zhody, ktoré vyplynuli  
z aplikačnej praxe. 

 Novela nariadenia vlády 
Slovenskej republiky, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky 
č. 262/2016 Z. z. o vybavení 
námorných lodí v znení 
nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 327/2019 Z. z. 

 Novela bola schválená vládou SR dňa 
8. 12. 2021. Cieľom právnej úpravy 
bolo zabezpečiť transpozíciu 
delegovanej smernice Komisie (EÚ) 
2021/1206 z 30. apríla 2021, ktorou sa 
mení príloha III k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/90/EÚ 
o vybavení námorných lodí, pokiaľ ide 
o uplatniteľnú normu pre laboratóriá 
používané orgánmi posudzovania 
zhody pre vybavenie námorných lodí 
(Ú. v. EÚ L 261/45, 22. 7. 2021). 

 Novela zákona o strelných 
zbraniach a strelive 

 Novela vyhlášky o strelnej 
zbrani a strelive 

 

 ÚNMS SR začal legislatívny proces 
nasledujúcich právnych predpisov: 

- zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o strelných zbraniach a strelive, 
bude novelizovaný aj zákon 
č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach 
a strelive a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ako aj zákon  
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
vo vzťahu k povoleniu tlmiča hluku 
výstrelu ako dovoleného doplnku 
strelnej zbrane, 

- koncom roku 2021 bola pripravená 
novela vyhlášky o strelnej zbrani  
a strelive. 

 V rámci obchodno-
hospodárskej 
a vedecko-technickej 
spolupráce v oblasti 
normalizácie, 
metrológie 
a posudzovania 
zhody budovať 
vzťahy 
s partnerskými 
organizáciami  
na medzinárodnej  
úrovni s krajinami 
tretieho sveta  

 Účasť na zmiešaných 
a medzivládnych komisiách, 
práca stálych pracovných 
skupín v oblasti 
normalizácie, metrológie 
a posudzovania zhody 
a zastupovanie SR 
v medzinárodných 
organizáciách 

 V rámci 21. zasadnutia Medzivládnej 
komisie pre obchodno-hospodársku 
a vedecko-technickú spoluprácu  
medzi Slovenskou republikou  
a Ruskou federáciou sa uskutočnilo 
dňa 27. 9. 2021 v online formáte  
7. zasadnutie Stálej pracovnej skupiny 
pre spoluprácu v oblasti normalizácie, 
metrológie a posudzovania zhody. 
Slovenskú stranu reprezentovali 
zástupcovia ÚNMS SR, TSÚ Piešťany, 
š. p., EVPÚ, a.s., VIPO a. s., SMÚ, 
SMI a Univerzity Mateja Bela  
v Banskej Bystrici. 

 Účasť na online zasadnutí C.I.P. v máji 
2021 a na XXXV. Plenárnom zasadnutí 
Medzinárodnej stálej komisie 
na skúšky ručných palných zbraní 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

(C.I.P.) v Abú Zabí v Spojených 
arabských emirátoch.  

 Dňa 9. 11. 2021 v Abú Zabí 
v Spojených arabských emirátoch sa 
uskutočnilo slávnostné podpísanie 
Memoranda o porozumení  
pri spolupráci v rámci C.I.P.  
medzi vedúcou slovenskej delegácie 
v C.I.P. Katarínou Surmíkovou 
Tatranskou, MBA a vedúcim českej 
delegácie v C.I.P. Ing. Milanom 
Kuklom. Vedúci oboch delegácií sa 
dohodli na podpore rozvoja spolupráce 
SR a ČR v rámci C.I.P., vytvorení 
stálej pracovnej skupiny pre túto 
oblasť, ako aj odbornej pomoci  
pri implementácii rozhodnutí C.I.P.  
do právneho poriadku oboch štátov. 

 Zabezpečiť 
pre výrobcov 
a dovozcov prístup 
k službám 
posudzovania zhody 
určených výrobkov 
priamo v SR, a tým 
uľahčovať 
slovenským 
výrobcom 
a dovozcom 
prostredníctvom 
vhodného 
legislatívneho 
prostredia 
a prostredníctvom 
slovenských 
autorizovaných 
a notifikovaných osôb 
uskutočňovanie 
podnikateľských 
zámerov  

 Zabezpečenie činnosti 
slovenských AO/NO  

 Metodické riadenie, 
vzdelávanie a koordinovanie 
činností AO/NO so zámerom 
zabezpečiť jednotný výklad 
postupov a predpisov 
určených pre autorizované 
a notifikované osoby 

 Výkon kontroly AO/NO 

 13 vydaných rozhodnutí o autorizácii.  
 Informovanie o aktuálnych 

zmenách/metodických postupoch 
vydaných ÚNMS SR prostredníctvom 
odborného seminára pri príležitosti 
Dňa skúšobníctva a Dňa normalizácie 
2021 v online formáte. 

 V roku 2021 bolo vykonaných  
21 kontrol so SNAS a 14 kontrol 
na základe poverenia predsedníčky 
ÚNMS SR. Celkovo sa uskutočnilo  
35 kontrol. 

 
 

 Zabezpečiť výmenu 
informácií v rámci 
národných 
pracovných skupín 
notifikovaných osôb 
a iných pracovných 
skupín, na ktorých sa 
okrem zástupcov 
ÚNMS SR 
a autorizovaných 
a notifikovaných osôb 
zúčastňujú aj 
zástupcovia orgánov 
dohľadu a vecne 
príslušných 
ministerstiev 

 Činnosť pracovných skupín 
autorizovaných 
a notifikovaných osôb 
a orgánov dohľadu 
nad určenými výrobkami 

 18 ÚNMS SR organizovaných 
zasadnutí pracovnej skupiny s cieľom 
koordinovania činností. 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zabezpečiť účasť 
na tvorbe rozhodnutí 
C.I.P. a zapájať 
zástupcov Stálej 
pracovnej skupiny 
pre C.I.P 
do pripomienkovania 
rozhodnutí C.I.P. 

 Zabezpečenie výkonu 
činnosti Stálej pracovnej 
skupiny pre C.I.P. 

 

 Online zasadnutie Stálej pracovnej 
skupiny pre C.I.P. s cieľom 
zabezpečenia jednotného postupu 
v oblasti posudzovania zhody strelných 
zbraní a streliva. 

 
 

V OBLASTI AKREDITÁCIE ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY  

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Úprava legislatívy 
v oblasti akreditácie 
orgánov 
posudzovania zhody 

 Novela zákona o akreditácii  Dňa 8. 12. 2021 sa uskutočnilo 
rokovanie vlády SR, kde bola 
uznesením vlády SR zrušená 
legislatívna úloha týkajúca sa novely 
zákona o akreditácii. Pripravuje sa 
nový zákon o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody. 

 Poskytovať kvalitné 
akreditačné služby 
v oblasti akreditácie 
orgánov 
posudzovania zhody, 
ktoré sú vyžadované 
v národnom 
hospodárstve 

 Zavedenie nových 
technických oblastí 
akreditácie  
podľa požiadaviek 
zákazníkov - SNAS  

 Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich systémy manažérstva 
na certifikáciu Systému plynulého 
podnikania podľa ISO 22301 – začatie 
od 15. 1. 2021. 

 Akreditácia certifikačných orgánov 
certifikujúcich systémy manažérstva 
na certifikáciu Systému manažérstva 
IT služieb podľa ISO 20000-1 – začatie 
od 15. 1. 2021. 

 Zabezpečiť 
podmienky  
pre úspešné 
absolvovanie 
evaluácií  
v oblastiach, kde je 
SNAS signatárom 
dohôd o vzájomnom 
uznávaní  
medzi akreditačnými 
orgánmi 

 Úspešné uzavretie evaluácie 
FALB  
 

 Schválená správa z evaluácie týkajúca 
sa akreditácie overovateľov EMAS 
dňa 14. 4. 2021. 

 Úprava podmienok 
akreditácie v SNAS 
tak, aby boli 
prijateľné aj  
pre menších 
podnikateľov 

 Príprava nového Cenníka 
služieb SNAS 

 V súlade s avizovaným zámerom bola 
pripravená aktualizácia Cenníka 
služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je 
spravodlivejšie stanovenie výšky 
poplatkov za jednotlivé akreditačné 
služby, ktoré zohľadňuje časové 
a personálne nároky na posudzovanie. 
Po dôkladnej analýze údajov 
z Akreditačného informačného 
systému došlo k prehodnoteniu výšky 
sadzieb za akreditačné služby vrátane 
ročné poplatku za udržiavanie 
akreditácie vo vzťahu k náročnosti 
posudzovania. V praxi to znamená 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

pokles nákladov pre väčšinu 
akreditovaných subjektov s malým 
rozsahom akreditácie. Naopak - 
pri akreditovaných subjektoch 
s veľkým rozsahom akreditácie 
dochádza k nárastu nákladov  
za akreditačné služby. Nový spôsob 
výpočtu poplatkov za akreditačné 
služby SNAS sa aplikuje od 1. 1. 2022. 

V OBLASTI PREKÁŽOK OBCHODU 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Vykonávať činnosti 
Centrálnej jednotky 
pre smernicu (EÚ) 
2015/1535  

 Metodicky koordinovať 
vnútrokomunitárne 
pripomienkové konania 
pre všetky návrhy 
slovenských technických 
predpisov  

 10 návrhov národných technických 
predpisov oznámených EK, z toho  
6 Ministerstva dopravy a výstavby SR, 
2 Ministerstva životného prostredia 
SR, 1 Ministerstva obrany SR  
a 1 Ministerstva hospodárstva SR. 

 Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 
2015/1535 aktívne sledovala návrhy 
právnych predpisov predložených 
na medzirezortné pripomienkové 
konanie z hľadiska  potreby predložiť 
alebo nepredložiť návrhy právnych 
predpisov prerokovávaných komisiou 
na vnútrokomunitárne pripomienkové 
konanie. 

 Vykonávať činnosti 
Kontaktného miesta 
pre výrobky  
podľa nariadenia 
(EÚ) 2019/515, 
koordinovať 
a metodicky riadiť 
vzájomné uznávanie 
výrobkov v SR 
a súvisiace činnosti 
v súlade 
s nariadením (EÚ) 
2018/1724  

 Zodpovedanie otázok 
 

 ÚNMS SR v oblasti požiadaviek 
na výrobky, ich výrobu, označovanie 
a uvedenie na trh zodpovedal v roku 
2021 prostredníctvom Kontaktného 
miesta pre výrobky podľa nariadenia 
(EÚ) č. 2019/515 cca 120 otázok, 
pričom počet všetkých zodpovedaných 
otázok k tejto problematike bolo cca 
340, čím pomohol minimálne 
uvedenému počtu hospodárskych 
subjektov, ktoré sa nevedeli 
zorientovať v požiadavkách na ich 
výrobok, aby bol vyrobený a označený 
v súlade s požiadavkami SR a EÚ. 

 Workshop o uplatňovaní vzájomného 
uznávania v podmienkach SR sa 
uskutočnil 18. 10. 2021 online formou. 
Zúčastnilo sa ho približne  
55 účastníkov z 12 organizácií 
(ministerstvá a orgány trhového 
dohľadu). 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Vykonávať 
a koordinovať 
činnosti Kontaktného 
miesta pre výmenu 
informácií  
podľa nariadenia 
(ES) č. 2679/98  
a poskytovať 
informácie 
o fyzických 
prekážkach voľného 
pohybu tovaru EK 
a širokej verejnosti 

 V roku 2021 ÚNMS SR 
zmenil spôsob informovania 
o prekážkach na ceste 
a začal zverejňovať 
informácie na webovom 
sídle ÚNMS SR  
 

 289 zverejnených oznámení  
podľa nariadenia (ES) č. 2679/98 
na webovom sídle ÚNMS SR. 

 Na webovom sídle Kontaktného miesta 
pre výmenu informácií  
podľa nariadenia (ES) č. 2679/98 bola 
vytvorená samostatná webová stránka, 
ktorá obsahuje informácie o fyzických 
prekážkach voľného pohybu tovaru 
v rámci SR a EÚ od januára 2021 
a na hlavnom webovom sídle 
ÚNMS SR bol vytvorený „button“ 
„prekážky na ceste“. 

 Zabezpečiť činnosti 
Informačného 
strediska SR 
pre Dohodu 
o technických 
prekážkach obchodu 
(Dohoda TBT) 
a Dohodu 
o sanitárnych 
a fytosanitárnych 
opatreniach (Dohoda 
SPS) Svetovej 
obchodnej 
organizácie (WTO) 

 Vytvorenie prehľadu 
zainteresovaných strán, 
ktoré majú záujem 
na získavaní informácií 
o predpisoch s vplyvom 
na medzinárodný obchod  

 Zmena spôsobu 
zverejňovania informácií 
verejnosti novelou zákona 
o poskytovaní informácií 
prostredníctvom 
legislatívneho procesu  
k zákonu o posudzovaní 
zhody 

 2 473 notifikácií podľa Dohody TBT 
WTO.  

 1 257 notifikácií podľa Dohody SPS 
WTO. 

 Zákon č. 259/2021 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku 
na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 
s účinnosťou od 16. 7. 2021 - 
zverejňovanie informácií na webovom 
sídle ÚNMS SR. 

  3.2 Zlepšovanie vlastných procesov a zníženie nadmernej 

administratívnej záťaže  

Analyzovaním a zlepšovaním vlastných procesov prostredníctvom zavedeného systému 

manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii znížiť nadmernú administratívnu 

záťaž v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody, 

akreditácie orgánov posudzovania zhody a prekážok obchodu tak, aby zmeny pocítili zákazníci 

ÚNMS SR a v konečnom dôsledku aj spotrebitelia – občania a podnikatelia. Koncom roka 

2021 ÚNMS SR v rámci interného zlepšovania procesných a administratívnych činností 

naštartoval etapu elektronického výkonu základnej finančnej kontroly s vplyvom na zrýchlenie 

vlastných procesov a efektivitu práce. 
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V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Implementovať 
komunikačnú 
platformu  
so zainteresovanými 
stranami, napríklad 
v rámci činnosti 
národných TK,  
pri spracovaní 
návrhov STN a TNI 
v štátnom jazyku 
a s odbornou 
verejnosťou, 
napríklad 
pri pripomienkovaní 
návrhov EN  
a medzinárodných 
noriem 

 Vytvorenie funkcionality 
na pripomienkovanie 
návrhov EN 
a medzinárodných noriem 

 Vytvorenie pracovnej skupiny v rámci 
projektového zámeru Jednotnej 
digitálnej brány ÚNMS SR so zámerom 
vytvorenia funkcionality aj na verejné 
pripomienkovanie návrhov EN  
a medzinárodných noriem. 
 

 V spolupráci 
s príslušnými rezortmi 
presadzovať 
dobrovoľné 
uplatňovanie STN 
a TNI v právnych 
predpisoch 

 Pripomienkovanie 
legislatívnych materiálov 
v rámci medzirezortných 
pripomienkových konaní 

 V spolupráci s Úradom vlády SR 
uplatnených 60 obyčajných 
pripomienok a 32 zásadných 
pripomienok. 

 Účasť na 9 korešpondenčných a online 
rozporových konaniach. 

V OBLASTI METROLÓGIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Úpravou 
legislatívnych 
predpisov v oblasti 
metrológie znížiť 
nadmernú 
administratívnu záťaž 
v procesoch 
autorizácie na výkon 
overovania určených 
meradiel a na výkon 
úradného merania 
a v procesoch 
registrácie na opravu 
alebo montáž 
určených meradiel 
alebo balenie alebo 
dovoz označených 
spotrebiteľských 
balení  

 Zabezpečenie legislatívneho 
procesu novely zákona 
o metrológii nasledovne: 

- V októbri 2021 bolo 
ukončené vyhodnotenie 
medzirezortného 
pripomienkového konania 
a následne boli spracované 
podklady potrebné 
k predloženiu novely zákona 
o metrológii na rokovanie 
vlády SR. 

- Novela zákona o metrológii 
bola prerokovaná 
a schválená na rokovaní 
vlády SR dňa 3. 11. 2021 
uznesením vlády SR  
č. 635/2021. Následne dňa 
24. 11. 2021 bola novela 
zákona o metrológii 
prerokovaná a schválená 
v prvom čítaní  
na 51. schôdzi NR SR. 

 

 S účinnosťou novely zákona 
o metrológii sa zníži administratívna 
záťaž vypustením povinnosti priloženia 
takých dokladov k žiadostiam, ktoré 
ÚNMS SR môže získať z informačných 
systémov verejnej správy, z databázy 
akreditovaných subjektov a pod.  

 Po schválení novely sa vypustí 
povinnosť pre autorizované osoby 
priložiť k žiadosti o autorizáciu:  

- kópiu zriaďovacej listiny alebo 
zakladacej listiny, 

- kópiu dokladu o spôsobilosti 
zodpovedného zástupcu v oblasti 
metrológie, 

- kópiu dokladu o spôsobilosti v oblasti 
metrológie na výkon overovania 
určeného meradla alebo na výkon 
úradného merania fyzickej osoby 
vykonávajúcej činnosť, ktorá je 
predmetom autorizácie, 

- čestné vyhlásenia štatutárneho 
orgánu, 

- kópiu osvedčenia o akreditácii. 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

- Zruší sa povinnosť zasielať ÚNMS SR 
výsledky kontrol vykonaných SMI   
a SNAS. 

 Vypustí sa povinnosť pre registrované 
osoby priložiť:  

- kópiu zriaďovacej listiny alebo 
zakladacej listiny, 

- kópiu dokladu o spôsobilosti zástupcu 
v oblasti metrológie. 

V OBLASTI KVALITY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zvyšovať kvalitu 
poskytovaných služieb 
optimalizáciou 
zavedených procesov 

 Optimalizácia procesov, 
udržiavanie a zlepšovanie 
zavedených systémov 
manažérstva podľa ISO 
9001 a ISO 37001, 
implementácia modelu CAF 
(priebežne) 

 Úspešné absolvovanie dozorných 
auditov certifikovaného systému 
manažérstva kvality podľa ISO 9001 
a systému manažérstva proti korupcii  
podľa ISO 37001. 

 Schválenie Samohodnotiacej správy 
podľa modelu CAF a prijatie Akčného 
plánu zlepšovania. 

 Zavádzanie zlepšovacích návrhov 
od zamestnancov ÚNMS SR do praxe 
a zvyšovanie účasti zamestnancov 
na riadení organizácie. 

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Pri preverovaní 
odbornej spôsobilosti 
žiadateľov 
o autorizáciu 
a notifikáciu 
a autorizovaných 
a notifikovaných osôb 
zohľadňovať 
akreditáciu 
a spolupracovať 
so SNAS pri výkone 
kontrol 

 Odstraňovanie duplicitných 
kontrol a nadmernej 
administratívnej záťaže 

 Celkovo bolo v roku 2021 zástupcami 
ÚNMS SR vykonaných 35 kontrol, 
z toho 21 kontrol v súčinnosti so SNAS 
a 14 kontrol na základe poverenia 
predsedníčky ÚNMS SR. 

 

   3.3 Spravodlivejší a transparentnejší systém výberu pokút  

Koncepčným zámerom ÚNMS SR je nastaviť systém výberu pokút tak, aby výška pokuty 

zodpovedala rozsahu previnenia s cieľom predchádzať preventívnou formou likvidačným 

pokutám v oblastiach pôsobnosti ÚNMS SR. Zároveň boli v roku 2021 v rezortnej organizácii 

SMI predĺžené lehoty na odstránenie zistených porušení a nedostatkov. Bola predĺžená 
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možnosť splatnosti ukladaných sankcií za porušenie zákona o metrológii z 15 na 60 dní, 

znížená výška sankcií v správnom konaní o 25 % a zavedená možnosť uzatvárania dohôd  

o splácaní pohľadávok.  

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zvýšiť spravodlivosť 
a efektívnosť 
systému výberu pokút 
podľa zákona  
č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody 
výrobku, 
sprístupňovaní 
určeného výrobku 
na trhu  
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
a ktorým sa menia  
a dopĺňajú niektoré 
zákony 

 Novela § 28 zákona  
č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní 
určeného výrobku na trhu  
a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
a ktorým sa menia  
a dopĺňajú niektoré zákony 

 

 S účinnosťou od 16. 7. 2021 sa 
zákonom č. 259/2021 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. 
o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku 
na trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony, spresnili 
a doplnili skutkové podstaty, s ktorými 
boli problémy v aplikačnej praxi 
a doplnili sa pokuty za porušenie 
povinností nového hospodárskeho 
subjektu podľa § 9a zákona 
o posudzovaní zhody. 

V OBLASTI METROLÓGIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zabezpečiť kvalitu 
činností SMI a rozvoj 
odborných znalostí 
zamestnancov SMI 

 Organizovanie školení 
k výkonu metrologického 
dozoru  

 Vytvorenie spravodlivejšieho 
systému stanovenia výšky 
pokuty   

 Organizovanie školenia zamestnancov 
SMI za účasti zamestnancov odboru 
metrológie a zamestnanca kancelárie 
generálneho tajomníka služobného 
úradu k výkonu metrologického dozoru 
u autorizovaných a registrovaných 
osôb. 

 SMI v roku 2021 uviedol do praxe 
„maticu pokút“ pri ukladaní pokút 
v rámci správneho konania 
za porušenia zákona o metrológii, 
ktorá má zabezpečiť jednotnosť, 
transparentnosť, správnosť  
a spravodlivejšie stanovenie výšky 
pokuty pre dozorované osoby. 

 Získané poznatky z medzinárodných 
zasadnutí boli uplatňované pri výkone 
dohľadu nad trhom s meradlami 
v rámci SR. 

 

  3.4 Digitalizácia procesov   

ÚNMS SR chce, s cieľom postupného modernizovania poskytovaných služieb, aplikovať 

moderné informačné technológie v oblastiach ním regulovaných, a preto sa plánuje zapájať 

do výziev súvisiacich s celoplošnou digitalizáciou verejnej správy. V roku 2021 MIRRI SR 
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schválilo ÚNMS SR dva projekty, a to Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v ÚNMS SR v sume 

94 tis. eur a Jednotná digitálna brána ÚNMS SR v sume 613 tis. eur na implementáciu 

nariadenia (EÚ) 2018/1724. ÚNMS SR sa podarila 80 % modernizácia výpočtovej techniky 

pre svojich zamestnancov, obstaranie softvérového komunikačného riešenia MS Teams 

a dátových polí.  

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Implementovať nové 
informačné systémy 
s cieľom zjednodušiť 
prístup k produktom 
a službám technickej 
normalizácie, 
zefektívniť procesy 
vykonávané ÚNMS 
SR ako slovenským 
NNO a taktiež využiť 
príležitosti, ktoré 
poskytuje digitalizácia 
na interakciu 
so zákazníkmi 
a verejnosťou  

 Aktívna účasť  
pri spracovávaní štúdie 
uskutočniteľnosti na dodanie 
nového informačného 
systému 

 Aktívny prístup ÚNMS SR pri príprave 
štúdie uskutočniteľnosti na dodanie 
nového IS-Normis. 

 Účasť na príprave funkčnej 
špecifikácie na dodanie modulu 
Centrálneho repozitára noriem v rámci 
projektu Jednotná digitálna brána 
ÚNMS SR. 

 

V OBLASTI METROLÓGIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Zvýšiť úroveň 
digitalizácie  
pri poskytovaní 
služieb používateľom 
meradiel 
v regulovanej 
a neregulovanej 
sfére. 

 Zmena systému 
zverejňovania zoznamov 
autorizovaných 
a registrovaných osôb   

 Sprístupnenie prehľadnej databázy 
autorizovaných a registrovaných osôb 
na webovom sídle ÚNMS SR. 

V OBLASTI AKREDITÁCIE ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Udržiavať a zlepšovať 
informačný systém, 
ktorý obsahuje údaje 
o žiadateľoch, 
akreditovaných 
osobách, členoch 
posudzovacej 
skupiny a ďalších 
osobách zapojených 
do akreditačného 
procesu, informácie 
o akreditačných 
službách, ktoré 

 Vytvorenie nového 
akreditačného informačného 
systému   

 Zavedenie nových systémov   

 Nová webová stránka SNAS. 
 Zavedenie novej technickej oblasti 

pre systémy manažérstva plynulého 
podnikania (BCMS) podľa ISO 22301 
a ISO/IEC TS 17021-6. 

 Zavedenie novej technickej oblasti 
pre systémy IT služieb (ITSMS)  
podľa ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 
20000-6. 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

možno použiť  
na štatistické účely 
a plánovanie  

V OBLASTI PREKÁŽOK OBCHODU 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Vytvoriť  a udržiavať 
webovú aplikáciu  
pre „Databázu 
o pravidlách 
a požiadavkách 
na výrobky“, ktorá 
bude obsahovať 
komplexný zoznam 
pravidiel 
a požiadaviek 
týkajúcich sa 
výrobkov platných 
v SR  
v harmonizovanej  
a neharmonizovanej 
oblasti 

 Vytvorenie nového 
informačného systému 

 Webová aplikácia bola vytvorená 
a pravidelne sa aktualizuje. ÚNMS SR 
zaslal všetky požadované informácie 
o databáze EK. 

 

  3.5 Aktívna spolupráca a komunikácia s verejnosťou  

Cieľom ÚNMS SR je aktívne zapájanie odbornej verejnosti do oblastí, ktoré zastrešuje, 

s flexibilným reagovaním na aktuálne požiadavky trhu a následným aplikovaním týchto 

požiadaviek do legislatívy, ako i zvýšená angažovanosť ÚNMS SR pri zjednodušovaní 

komunikácie smerom k verejnosti. ÚNMS SR v roku 2021 na základe štandardov ID-SK 

Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb MIRRI SR vytvoril nové webové sídlo, ktoré 

naďalej intenzívne zlepšuje tak, aby bolo čo najjednoduchšie a najprehľadnejšie pre verejnosť. 

Za nové webové sídlo ÚNMS SR získal od MIRRI SR aj Cenu BRISK. ÚNMS SR chce byť 

dobrým partnerom pre občanov v oblastiach, ktoré zastrešuje v zmysle kompetenčného 

zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Kontinuálne budovať 
povedomie 
o technickej 
normalizácii 
propagáciou 
a prezentáciou 
technickej 
normalizácie, jej 
princípov, činností 
a produktov 
príspevkami 
v odborných 
periodikách 
a modernými 
prostriedkami, ako 
napríklad 
prostredníctvom 
internetu a sociálnych 
sietí, s cieľom zapojiť 
najmä expertov 
mladej generácie 

 Zverejnenie príspevkov 
o zaujímavých STN 
a oblastiach technickej 
normalizácie  

 Vzdelávanie mladých 
ľudí/absolventov VŠ 
o technickej normalizácii 

 29 príspevkov zverejnených  
na Facebookovom profile ÚNMS SR.  

 17 príspevkov zverejnených 
na webovom sídle ÚNMS SR. 

 Vypracovanie a zverejnenie 4 audio 
prezentácií ako základných modulov 
vzdelávania o technickej normalizácii. 

 Informovanie odbornej verejnosti. 
o platformách, ktoré vytvoril ISO a IEC. 

 
 

 Skvalitniť 
poskytovanie 
informácií  
o STN a TNI 
redizajnom Portálu 
noriem 

 Tvorba nových funkcionalít  
 Modernizácia Portálu noriem 

 Účasť na príprave funkčnej 
špecifikácie modulu Centrálny 
repozitár noriem v rámci projektu 
Jednotná digitálna brána ÚNMS SR. 

 Aktívne prezentovať 
činnosť slovenského 
NNO, ako aj systém 
technickej 
normalizácie 
na odborných 
konferenciách 
a seminároch 

 Organizácia a účasť 
na konferenciách 
s prezentáciou o technickej 
normalizácii 

 Online prednášky s názvom „Tvorba 
technických noriem na európskej 
a medzinárodnej úrovni“ a „Objasnenie 
rozdielov medzi technickými normami 
a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi“ na Stavebnej fakulte STU 
v Bratislave.  

 Online konferencia Deň skúšobníctva 
a Deň normalizácie 2021 so zameraním 
na vodíkovú stratégiu, kybernetickú 
bezpečnosť a problematiku separovania 
odpadov. 

 Príspevok ÚNMS SR zameraný 
na stavby a stavebné výrobky, predpisy 
a technické normy prezentovaný 
na seminári k autorizačným skúškam 
stavebných inžinierov, 
ktorý organizovala Slovenská komora 
stavebných inžinierov. 

 Zverejnenie príspevku s názvom 
„Normalizácia a jej používanie v praxi, 
aktuality v oblasti noriem týkajúcich sa 
betónu“ v zborníku konferencie „Betón 
2021“. 

 Spolupracovať  
s príslušnými rezortmi 
a inými organizáciami 

 Analýza súčasného stavu 
a definovanie potrieb 
v oblasti vzdelávania 

 Zástupcovia ÚNMS SR sa zúčastnili 
na rokovaní so zástupcami MŠVVŠ SR 
a so zástupcami Slovenskej technickej 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

pri presadzovaní 
vzdelávania  
o technickej 
normalizácii v rámci 
školského  
a celoživotného 
vzdelávania 

v spolupráci 
so zainteresovanými 
subjektmi 

univerzity so zámerom zavedenia 
vzdelávania o technickej normalizácii 
na základných, stredných, ako aj 
vysokých školách. Výsledkom rokovaní 
je nominácia zástupcu ÚNMS SR 
do pedagogickej komisie zameranej 
na vzdelávaciu oblasť „Človek a svet 
práce“. 

 V roku 2021 sa začala príprava 
spoločného projektu medzi ÚNMS SR 
a Strojníckou fakultou Slovenskej 
technickej univerzity Bratislava v rámci 
odborného vzdelávania s cieľom zvýšiť 
povedomie a znalosti z oblasti 
technickej normalizácie a do budúcna 
získať expertov pre tvorbu technických 
noriem vzhľadom na ich výrazný 
nedostatok na pracovnom trhu. 
Zámerom spoločného projektu je 
zavedenie predmetu o technickej 
normalizácii do študijného programu 
v rámci výučbového procesu na STU 
rozšírením obsahovej náplne 
existujúcich predmetov v rámci 
bakalárskeho, resp. inžinierskeho 
štúdia a vytvorením „Akreditovaného 
centra pre vzdelávanie v oblasti 
technickej normalizácie“ s možnosťou 
využitia existujúceho Koordinačného 
centra odborného vzdelávania. 

V OBLASTI METROLÓGIE 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Podporovať činnosť 
odborných metrologických 
združení pôsobiacich v SR 
v oblasti priemyselnej 
metrológie pri zavádzaní 
metrologických aktivít 
do metrologickej praxe  
v podnikateľskej sfére 
a pri zbieraní 
a vyhodnocovaní požiadaviek 
v oblasti metrológie 

 Príprava 
materiálov/prezentácií 
zameraných na aktuálne 
legislatívne zámery 
v oblasti metrológie   

 Účasť zástupcov ÚNMS SR 
na 52. zhromaždení Kalibračného 
združenia SR spojenom 
s odbornou konferenciou, na ktorej 
predniesli prednášky k aktuálnym 
legislatívnym zámerom v oblasti 
metrológie, k autorizácii 
a registrácii podľa zákona 
o metrológii. 

 Aktívne spolupracovať  
s vysokými školami, 
príslušnými rezortmi  
a priemyselnými podnikmi  
v oblasti vzdelávania 

 Zverejnenie výzvy 
s ponukou publikovania 
v elektronickej verzii  
e-MaS, ako aj 
v tlačenom periodiku 
Metrológia  
a skúšobníctvo 

 13 vysokých škôl, 
57 autorizovaných osôb 
podľa zákona o metrológii  
a 21 autorizovaných/notifikovaných 
osôb podľa zákona o posudzovaní 
zhody bolo oslovených ÚNMS SR. 

 Podporovať činnosti 
odborných metrologických 

 Získavanie 
a vyhodnocovanie 

 11 pracovných stretnutí  
s autorizovanými osobami 
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Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

združení pôsobiacich v SR 
v oblasti priemyselnej 
metrológie  
pri zavádzaní metrologických 
aktivít do metrologickej praxe 
v podnikateľskej sfére  
a pri zbieraní  
a vyhodnocovaní požiadaviek 
v oblasti metrológie 

požiadaviek v oblasti 
metrologickej praxe 

 

vykonávajúcimi overenie určených 
meradiel – vodomerov, meračov 
tepla a tachografov. 

 S cieľom získania spätnej väzby 
od autorizovaných 
a registrovaných osôb bolo 
vyhodnotených 45 dotazníkov 
spokojnosti. 

V OBLASTI KVALITY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Aktívne spolupracovať 
so zainteresovanými 
stranami v oblasti 
manažérstva kvality  

 
 

 Zabezpečenie efektívnej 
spolupráce s odborníkmi 
v oblasti kvality  

 Spolupráca s expertmi v oblasti 
manažérstva kvality, ktorí pôsobia 
ako školitelia/konzultanti  
a posudzovatelia v rámci činnosti CAF 
centra.  

 Spolupráca s odborníkmi v rámci dvoch 
pracovných skupín. Prvá je zameraná 
na model CAF a druhá na spoločenskú 
zodpovednosť. Ich  cieľom je výmena 
skúseností, prinášanie nových 
podnetov a ďalší rozvoj predmetnej 
oblasti. 

 Spolupráca s organizáciami verejnej 
správy ako kľúčovými zainteresovanými 
stranami. Predovšetkým s tými, ktoré sú 
priamo zapojené do národného projektu 
Zavádzanie a podpora manažérstva 
kvality v organizáciách verejnej správy 
alebo sú odberateľmi niektorých služieb 
CAF centra (vzdelávacia činnosť, 
poskytovanie základného poradenstva 
v oblasti manažérstva kvality a pod.). 

 Informovať o prínosoch 
implementácie 
manažérstva kvality 
vo verejnej správe 

 Zverejňovanie 
aktuálnych informácií 
z oblasti kvality 
na webovom sídle 
ÚNMS SR, CAF centre, 
newsletteri odboru 
kvality a projektového 
riadenia a sociálnych 
profiloch   

 25 príspevkov na webovom sídle CAF 
centra. 

 23 príspevkov na Facebookovom 
profile ÚNMS SR z oblasti kvality. 

 2 čísla elektronického newslettera 
z oblasti kvality.  

 Množstvo konzultácií alebo pracovných 
stretnutí s organizáciami, ktoré mali 
v roku 2021 záujem získať informácie 
o manažérstve kvality alebo boli aktívne 
v niektorej fáze implementácie alebo 
udržiavania systému manažérstva 
kvality. 
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V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 

konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Spolupracovať s vecne 
príslušnými rezortmi  
pre jednotlivé výrobkové 
skupiny a orgánmi trhového 
dohľadu z dôvodu správneho 
uplatňovania predpisov 
v aplikačnej praxi 

 

 Pozývanie zástupcov 
zainteresovaných strán 
na zasadnutia 
pracovných skupín 
notifikovaných osôb 
na národnej úrovni, 
iných pracovných skupín 
a rozvíjať činnosť Stálej 
pracovnej skupiny  
pre C.I.P.  

 
 

 Vykonanie 35 kontrol 
v skúšobniach notifikovaných EK, 
z toho jedna sa týkala autorizácie 
na nové nariadenie o in vitro 
zdravotníckych pomôckach. 

 Udelenie výnimiek na 14 druhov 
respirátorov a 11 druhov 
nazálnych antigénových testov 
na samodiagnostiku, ktoré neboli 
dostupné na trhu a boli potrebné 
na zvládnutie vplyvov pandémie 
COVID-19. 

 Poskytnutie expertov na odborné 
vyhodnocovanie ponúk verejných 
obstarávaní SŠHR na respirátory, 
osobné ochranné pomôcky a SIEA 
vodíkové a čerpacie stanice 
a elektronické zariadenia. 

 Zabezpečiť zvyšovanie 
právneho povedomia 
zainteresovaných strán 
a odbornej verejnosti 
usporadúvaním alebo 
aktívnou účasťou 
na konferenciách, odborných 
seminároch, workshopoch  

 

 Organizácia a účasť 
na konferenciách 
s prezentáciou z oblasti 
posudzovania zhody 

 Zverejňovanie 
aktuálnych informácií 
z oblasti skúšobníctva 
a posudzovania zhody 
na webovom sídle 
ÚNMS SR, sociálnych 
profiloch  

 Online konferencia Deň 
skúšobníctva a Deň normalizácie 
2021 so zameraním na aktuálne 
informácie z oblasti skúšobníctva 
a posudzovania zhody. 

 ÚNMS SR vybavil 336 žiadostí 
týkajúcich sa požiadaviek  
na výrobky od hospodárskych 
subjektov, ktoré sa nevedeli 
zorientovať v technických 
a legislatívnych požiadavkách.  

 Získavanie informácií  
o činnosti AO/NO  

 Úprava postupu 
o zasielaní výročných 
správ 

 Príprava a zverejnenie Výročnej 
správy o činnosti AO/NO za rok 
2021 na webovom sídle ÚNMS SR. 

  3.6 Zvýšenie kvality organizácií verejnej správy 

V dnešnej dobe rastúcich požiadaviek v rôznych oblastiach popri často znižujúcich sa zdrojoch 

na ich plnenie musia predovšetkým organizácie verejnej správy ešte efektívnejšie a účinnejšie 

reagovať na tieto zmeny. Jednou z ciest ako efektívne čeliť aktuálnym výzvam, rýchlejšie sa 

prispôsobiť zmenám a dosahovať pri tom výnimočné výsledky je využívať manažérstvo kvality 

ako prirodzenú súčasť riadenia organizácií verejnej správy. ÚNMS SR v tejto oblasti naďalej 

aktívne spolupracuje s verejnou správou a má v pláne byť partnerom, ktorý chce pomôcť 

naštartovať zmeny smerom k trvalému zlepšovaniu organizácií verejnej správy s pozitívnym 

vplyvom na štát a jeho občanov. 
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V OBLASTI KVALITY 

Názov cieľa 
Stručná formulácia 
konkrétnych aktivít 
pre naplnenie cieľa 

Informácia/výstup za rok 2021 

 Podieľať sa na tvorbe 
a realizácii schválenej 
štátnej politiky kvality 
na roky 2022 - 2026 

 Tvorba a schválenie štátnej 
politiky kvality (NPK SR) 
vládou SR 

 Schválenie NPK SR na roky 2022 -
2026 vládou SR. 

 Zviditeľniť a etablovať 
CAF centrum ako 
stredisko podpory 
organizáciám verejnej 
správy v oblasti 
manažérstva kvality 

 Zviditeľnenie CAF centra 
realizovaním vzdelávacích 
aktivít pre organizácie VS, 
poskytovaním konzultácií 
a podpory pri implementácii 
modelu CAF v organizáciách 
VS (priebežne) a spustenie 
webovej stránky CAF centra  

 

 77 zrealizovaných vzdelávacích aktivít 
v rámci CAF centra 
a 1 092 vyškolených manažérov 
a zamestnancov verejnej správy. 

 Realizácia odbornej konferencie 
o kvalite vo vzdelávaní.  

 12 organizácií pokračujúcich 
v implementácii modelu CAF 
za podpory CAF centra. 

 2 vydané odborné metodiky. 
 1 vydaná odborná štúdia. 

 Implementovať 
a udržiavať národný 
projekt ÚNMS SR 

 Realizácia plánovaných 
aktivít národného projektu 
v súlade s harmonogramom 
implementácie 

 Pokračovanie v implementačnej časti 
národného projektu (implementácia 
v partnerských organizáciách v zmysle 
harmonogramu partnerov). 

 Pokračovanie v činnosti CAF centra 
ako vzdelávacieho a konzultačného 
centra v oblasti manažérstva kvality. 

 Hodnotiť Externú 
spätnú väzbu (ESV) 
modelu CAF 
a udeľovať Titul 
Efektívny používateľ 
modelu CAF 

 Realizácia hodnotení ESV 
na základe žiadosti zo strany 
organizácií verejnej správy 

 Realizácia 9 hodnotení ESV (NBU, MO 
SR, MV SR – SVS, MŽP SR, MZ SR, 
SPŠE Hálova Bratislava, SOŠ Pruské, 
SOŠOS Čadca, Mesto Sabinov). 

 

 Aktívne zastupovať 
SR na európskej 
úrovni – Národný 

korešpondent modelu 
CAF 

 Zabezpečenie účasti 
na stretnutí CAF Working 
Group, poskytnutie 
súčinnosti EIPA pri príprave 
odborných materiálov  
a podujatí, aktualizácia 
európskych databáz 
používateľov SK, 
používateľov modelu CAF 
a udelených titulov ECU 

 Aktívna účasť na stretnutiach CAF 
Working Group.  

 Aktívna účasť na aktualizácii príručky 
CAF Education.  

 Informovanie verejnosti o novinkách 
zo zahraničia v oblasti kvality. 

4 Výhľady na rok 2022 

ÚNMS SR bude naďalej pokračovať v plnení stanovených koncepčných zámerov. K napĺňaniu 

cieľov pomôže aj digitalizácia zameraná na schválené projekty ÚNMS SR zamerané  

na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a jednotnú digitálnu bránu. V ďalšom roku sa ÚNMS 

SR zameria predovšetkým na: 

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

 Zvýšenie počtu STN a TNI prijatých do sústavy STN v štátnom jazyku s cieľom podporiť 

konkurencieschopnosť najmä malých a stredných podnikov. 

 Skvalitnenie poskytovania informácií o STN a TNI redizajnom Portálu noriem. 
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V OBLASTI METROLÓGIE 

 Implementácia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o metrológii do praxe v rámci 

vytvorenia podmienok na zabezpečenie zrovnoprávnenia postavenia subjektov 

vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu 

overovania druhov určených meradiel, zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel, 

predĺženie času platnosti overenia určených meradiel a zníženie byrokratickej záťaže  

pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR 

na obdobie rokov 2020 - 2024. 

 Príprava návrhu vyhlášky o meradlách a metrologickej kontrole zameraného na rozšírenie 

druhov a typov určených meradiel vzhľadom na potreby národného hospodárstva  

a inteligentného priemyslu „Industry 4.0“ a na prehodnotenie času platnosti overenia 

jednotlivých druhov určených meradiel. 

V OBLASTI KVALITY 

 Dokončenie implementácie modelu CAF v partnerských organizáciách a v ÚNMS SR 

a úspešné ukončenie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 

v organizáciách verejnej správy a dosiahnutie jeho merateľných ukazovateľov. 

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

 Príprava zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o strelných zbraniach a strelive a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

o strelnej zbrane a strelive. 

 Príprava zákona o transformácii TSÚ Piešťany, š. p.  

 Rozšírenie činnosti pracovných skupín autorizovaných a notifikovaných osôb a určenie ich 

práv a povinností prijatím nového metodického postupu. 

 
V OBLASTI AKREDITÁCIE ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY 

 Príprava nového zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody, zabezpečenie 

plánovanej evaluácie v celom rozsahu EA MLA, obstaranie dodávateľa akreditačného 

informačného systému a zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania posudzovateľov 

a expertov SNAS.  

V OBLASTI PREKÁŽOK OBCHODU 

 Príprava a realizáciu projektu Jednotná digitálna brána ÚNMS SR v troch moduloch: Modul 

Kontaktné miesto pre výrobky (M.4 - Príloha I nariadenia (EÚ) 2018/1724); Modul Pravidlá  

a požiadavky týkajúce sa výrobkov (M.2 - Príloha I nariadenia (EÚ) 2018/1724) a Modul 

Centrálny repozitár noriem (M.3 - Príloha I nariadenia (EÚ) 2018/1724). 
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5 Záver  

Predložená Informácia o plnení koncepcie štátnej politiky za rok 2021 obsahuje zámery a ciele, 

ktorých splnenie je predpokladom rozvoja infraštruktúry kvality vo všetkých oblastiach 

zastrešovaných ÚNMS SR v súlade s pravidlami používanými v členských štátoch, 

pri zohľadnení verejného záujmu, ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia a podpory slovenskej 

produkcie a jej globálnej akceptácie. Preto ÚNMS SR naďalej plánuje napĺňať stanovené 

koncepčné zámery aj zapájaním odbornej a laickej verejnosti do procesov, spoluprácou 

s odborníkmi v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody, 

akreditácie orgánov posudzovania zhody a prekážok obchodu a samozrejme s organizáciami 

verejnej správy, ktoré sú tiež jednými z hlavných prijímateľov služieb ÚNMS SR. 


