
TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA

Postavenie a pôsobnosť Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  
SR v oblasti technickej normalizácie



Pracovisko odboru technickej 
Sídlo ÚNMS SR – Štefanovičova 3 normalizácie ÚNMS SR – Karloveská 63



Postavenie ÚNMS SR

• ÚNMS SR je ostatný ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej

normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie

orgánov posudzovania zhody podľa zákona č. 575/2001 o organizácii

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (§ 30 ods. 1)

• V oblasti technickej normalizácie jeho povinnosti a činnosti určuje:

zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 215/2019

Z. z.

• ÚNMS SR národný normalizačný orgán (NNO – jediný v SR) podľa:

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej

normalizácii

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/60/20200401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32012R1025


Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii

• Uznáva európsku normalizáciu ako významný nástroj na posilnenie

globálnej konkurencie priemyslu, obchodu, služieb EÚ, zvyšovanie kvality

a bezpečnosti výrobkov a služieb a ochrany spotrebiteľa

• Ustanovuje právne uznanie národného normalizačného orgánu (NNO)

v každom členskom štáte (zverejnenie NNO v Úradnom vestníku EÚ)

• Ustanovuje pravidlá spolupráce medzi európskymi normalizačnými

organizáciami (ENO), NNO a Európskou komisiou



Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii

• Vymedzuje základné pojmy, na ktoré sa odkazuje národná legislatíva

(norma, návrh normy, technická špecifikácia, výrobok, služba...)

• Ustanovuje zabezpečenie transparentnosti a zapojenie zúčastnených

strán (umožnenie prístup k procesu každému, kto prejaví záujem naprieč

všetkými členskými štátmi pri spracúvaní národných noriem)

• Podporuje malé a stredné podniky

• Podporuje legislatívu a politiku EÚ + ustanovuje financovanie Európskou

komisiou



Zákon 60/2018 Z. z. v znení zákona č. 215/2019 Z. z. o technickej normalizácii

Upravuje:

• Pôsobnosť ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie

• Práva a povinnosti úradu ako slovenského NNO

• Opis činnosti úradu

• Tvorbu, poskytovanie, rozmnožovanie, rozširovanie, preverovanie a zrušenie

slovenskej technickej normy (STN) a technickej normalizačnej informácie (TNI)

• Výdavky na tvorbu STN a TNI

• Ochranu STN a TNI

• Poskytovanie inej technickej normy a inej TNI

• Dohľad nad dodržiavaním zákona

• Ukladanie pokút



Postavenie ÚNMS SR – mapa normalizačných systémov

• Celosvetovo pôsobiace medzinárodné normalizačné orgány:

• Európske normalizačné organizácie:

• Národné normalizačné orgány/
národné komitéty:

......
Francúzsko

Dánsko

Nemecko



Tvorba technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni

Národné normalizačné orgány (NNO)/Národné komitéty (NC)

......

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0331(01)&from=EN


Tvorba technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni

Medzinárodné normalizačné orgány

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
International Organisation for Standardisation
www.iso.org

Medzinárodná elektrotechnická komisia 
International Electrotechnical Commission
www.iec.ch

Nezaväzujú svojich členov prijať medzinárodné normy do národných sústav

ÚNMS SR je členom:



Tvorba technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni

Európske normalizačné organizácie

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike
European Commitee for Elektrotechnical Standardisation
www.cenelec.eu

Európsky výbor pre normalizáciu 
European Commitee for Standardisation
www.cen.eu

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 
European Telecommunications Standards Institute
www.etsi.org

Zaväzujú svojich členov prijať publikované európske normy do národných sústav - podpora 
jednotného trhu Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu

ÚNMS SR je členom:

ÚNMS SR spolupracuje na základe memoranda:



Zdroje ďalších informácií

www.iso.org www.iec.ch

www.cen.eu

www.cencenelec.eu www.etsi.org

www.cenelec.eu

https://terminologia.unms.sk/


