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Zmeny v právnych predpisoch 

prijaté  

 

Clanok_prehlad legislatívy.docx
Clanok_prehlad legislatívy.docx
pravne predpisy 2015.docx




 

Prehľad celej legislatívy  

(odkazy na harmonizované 

technické normy) 

Zoznam súvisiacich predpisov so z_264-1999-šírka_2016-04.docx


Postupne vykonávame notifikácie na 

nové právne predpisy – na 

zverejnenie v NANDO databáze sa 

čaká 14 dní 

(dnes by mali prebehnúť  prvé 

notifikácie) 



Akreditácia 

Autorizácia (odkaz na akreditácie) 

Notifikácia (odkaz na akreditácie) 

na nové smernice 



Nový systém eLegislatíva od 1. 4. 

2016 

Elektronická Zbierka zákonov je 

právne záväzná 

 

E-kolok 

https://www.slov-lex.sk/-/novy-system-elegislativa-od-1-4-2016?inheritRedirect=true&redirect=%2Fdomov
https://www.slov-lex.sk/-/novy-system-elegislativa-od-1-4-2016?inheritRedirect=true&redirect=%2Fdomov
https://www.slov-lex.sk/-/elektronicka-zbierka-zakonov-bude-zavazna?inheritRedirect=true&redirect=%2Fdomov
https://www.slov-lex.sk/-/elektronicka-zbierka-zakonov-bude-zavazna?inheritRedirect=true&redirect=%2Fdomov


 

 

Notifikačný proces 

notification procedure.pdf


Notifikačný postup 

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databses/nando/index.cfm?fuseactio

n=na.main  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main


 



 

 

NANDO INPUT 

NANDO INPUT.docx


 

Notifikácia 

notifikácia.pdf


Žiadosť o autorizáciu a notifikáciu 

- Vzory výstupných dokumentov – 

dôsledné preskúmanie – zaslanie 

odporúčaní – budúci týždeň 



 

Blue Guide 2016 



 



Kontroly 2015 
 

  

- Posudzovania so SNAS  - 19 

 (3 svedecké posúdenia) 

- Kontroly na základe poverenia predsedu 

úradu – 8  z toho 3 medzinárodné 

kontroly  

- Účasť na 2 európskych kontrolách 

 (Grécko, Taliansko – zdravotnícke 

 pomôcky) 

 



Kontroly 2016 
do 20.04.2016 

- Posudzovania so SNAS  - 7 

 (1 svedecké posúdenie) 

 

- Kontroly na základe poverenia predsedu 

úradu – 2   

z toho 1 medzinárodná kontrola  



Pracovné skupiny NO  

aktívne v roku 2015 

  

- Tlakové zariadenia a jednoduché 

tlakové nádoby – 1 zasadnutie 

- Osobné ochranné prostriedky – 2 

zasadnutia 

- Zdravotnícke pomôcky – 1 zasadnutie 

- Meradlá a váhy s neautomatickou 

činnosťou – 1 zasadnutie 



Pracovné skupiny NO, 

ktoré už zasadali v roku 2016 

- Stroje 

- Výťahy a lanovky 



Predsedovia pracovných skupín NO 

1.      PS – OOP (smernica 89/686/EHS), predseda Ing. Krošlák (VIPO 

Partizánske)  

2.      PS – MED (smernica 2000/14/ES), predseda Ing. Lüley (EVPÚ Nová 

Dubnica)  

3.      PS – MID a NAWI ( 2014/32/EÚ, 2014/31/EÚ), predseda Ing. Král, PhD. 

(SLM B. Bystrica)  

4.      PS – stroje (smernica 2006/42/ES),  predseda Ing. Stacho (TŰV SŰD 

Slovakia)   

5.      PS – Emisie hluku (smernica 2000/14/ES), Ing. Letko (TSÚ Piešťany)  

V roku 2014 sa PS rozpadla, v roku 2015 neobnovila svoju činnosť.  

6.      PS – Hračky (smernica 2009/48/ES), predseda Ing. Letko (TSÚ Piešťany)  

7.      PS – Tlakové zariadenia a jednoduché tlakové nádoby (smernice 

2014/68/EÚ a 2014/29/EÚ), predseda Ing. Žiak (TŰV SŰD Slovakia)  

8.      PS – Výťahy (smernica 95/16/EC), predseda Ing. Hačunda (TŰV SŰD 

Slovakia)  

9.      PS – Lanovky (smernica2000/ 9/EC), predseda Ing. Stacho (TŰV SŰD 

Slovakia) . 

 



Pracovné skupiny 

Ďalšie pracovné skupiny: 

- Zbrane  



Činnosť pracovných skupín na 

národnej úrovni 

- Záver porady riaditeľov bol, že je 

záujem o činnosť pracovných skupín 

- Väčšina notifikovaných osôb má záujem 

sa priamo zúčastňovať na zasadnutiach 

európskych pracovných skupín 

notifikovaných osôb  



Vízia na rok 2016 

 

Zákon  

o sprístupňovaní výrobkov na trhu 



 

 

Ďakujem za pozornosť 

 
monika.laurovicova@normoff.gov.sk 

 

www.unms.sk  
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