
Prehľad zmien legislatívy v oblasti skúšobníctva 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať 

odbornú verejnosť, že v počas predchádzajúcich 12 mesiacov boli v Zbierke zákonov vydané 

nasledovné právne predpisy, ktoré novelizovali, nahradili alebo doplnili aktuálne platnú legislatívu v 

oblasti skúšobníctva: 

Účinnosť od 01. 07. 2015 

Pyrotechnické výrobky 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní 
pyrotechnických výrobkov na trh, ktorá bola 
transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o 
uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v 
znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
281/2013 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2013/29/EÚ z  12. júna 2013 o harmonizácii 
zákonov členských štátov týkajúcich sa 
sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na 
trhu, ktorá je transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o 
sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na 
trhu. 

 

Zbrane a strelivo 

Podnet na prijatie novej legislatívy Nová právna úprava 

Zákon č. 120/2015 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných 
zbraniach a strelive a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, ktorý novelizoval splnomocňovacie 
ustanovenie § 35 ods. 5 zákona č. 190/2003 Z. 
z. 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 169/2015 
Z. z. o technickom postupe pri úprave zbrane 
kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na 
expanznú zbraň kategórie D. 
 
 
 
Účinnosť od 01. 08. 2015 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2403 z 15. 
decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné 
usmernenia pre normy a techniky na 
deaktiváciu na zabezpečenie trvalej 
nepoužiteľnosti deaktivovaných strelných 
zbraní. 
 
 
Účinnosť od 08.04.2016 

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri 
znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej 
zbrane a streliva a spôsobe ich označovania.1) 
 

 
Účinnosť od 26. 09. 2015 
 

Teplovodné kotly spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá 

Pôvodná právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. 

                                                           
1
) Predpis zatiaľ nemá uverejnené číslo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 



požiadavkách na účinnosť nových teplovodných 
kotlov na kvapalné alebo plynné palivá2), ktorá 
bola transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov 
spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá 
a o postupoch posudzovania ich zhody. 

augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, 
pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných 
zdrojov na vykurovanie priestoru a 
kombinovaných tepelných zdrojov 
implementované nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov 
spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá 
a o postupoch posudzovania zhody. 

 
Účinnosť od: 18. 01. 2016 
 

 

Rekreačné plavidlá a vodné skútre 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii 
zákonov, iných predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa rekreačných 
plavidiel, ktorá bola transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
417/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na plavidlá 
určené na rekreačné účely v znení nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 86/2006 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o 
rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o 
zrušení smernice 94/25/ES, ktorá je 
transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o 
sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných 
skútrov na trhu. 

 
Účinnosť od 20.04.2016: 
 

 

Výbušniny na civilné použitie 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o 
harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania 
výbušnín na trh a ich kontroly na civilné 
použitie, ktorá bola transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
na výbušniny na civilné použitie v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/28/EÚ zo dňa 26. februára 2014 o 
harmonizácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín 
na civilné použitie na trhu a ich kontroly, ktorá 
je transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o 
sprístupňovaní výbušnín na civilné použitie na 
trhu. 

                                                           
2
) Časť smernice Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na 

kvapalné alebo plynné palivá, ktorú nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z  2. augusta 2013 , ktorým sa 
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov, ponechalo v platnosti je 
transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o 
postupoch posudzovania zhody. 



294/2002 Z. z. a v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 25/2005 Z. z. 

 
 
 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Rady č. 87/404/EHS z 25. júna 1987 o 
aproximácii zákonov členských štátov 
súvisiacich s jednoduchými tlakovými 
nádobami, ktorá bola transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na jednoduché 
tlakové nádoby v znení nariadenia vlády č. 
328/2003 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob 
na trhu, ktorá je transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o 
sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob 
na trhu. 

Elektromagnetická kompatibilita 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/108/ES z 15. decembra 2004 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú 
kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS, 
ktorá bola transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o 
elektromagnetickej kompatibilite. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov 
vzťahujúcich sa na elektromagnetickú 
kompatibilitu, ktorá je transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
127/2016 Z. z. o elektromagnetickej 
kompatibilite. 

Váhy s neautomatickou činnosťou 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Rady č. 90/384/EHS z 29. júna 1990 v 
znení smernice č. 93/68/EHS o približovaní 
predpisov členských krajín týkajúca sa váh s 
neautomatickou činnosťou, ktorá bola 
transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č.  399/1999 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na váhy s neautomatickou 
činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 150/2002 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupňovania váh s neautomatickou 
činnosťou na trhu, ktorá je transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s 
neautomatickou činnosťou na trhu. 

Meradlá 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách, 
ktorá bola transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o 
meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 445/2010 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupnenia meradiel na trhu v znení 
Delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/13 z 
31. októbra 2014, ktorou sa mení príloha III k 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku 



vodomerov, ktorá je transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na 
trhu. 

  



 

Výťahy 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii zákonov 
členských štátov týkajúcich sa výťahov, ktorá 
bola transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
na výťahy v znení nariadenia vlády č. 327/2003 
Z. z. a nariadenia vlády č. 235/2008 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa výťahov a bezpečnostných komponentov do 
výťahov, ktorá je transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o 
uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní 
bezpečnostných častí do výťahov na trhu. 

 

ATEX 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 
94/09/ES z 23. marca 1994 o aproximácii 
zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení 
a ochranných systémov určených na použitie v 
prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktorá 
bola transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
zariadení a ochranných systémov určených na 
použitie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 296/2002 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/34/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa zariadení a ochranných systémov určených 
na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, 
ktorá je transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o 
zariadeniach a ochranných systémoch určených 
na použitie v prostredí  s nebezpečenstvom 
výbuchu.1) 

 

Elektrické zariadenia 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2006/95/ES z 12. decembra 2006 o 
harmonizácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia 
určeného na používanie v rámci určitých limitov 
napätia, ktorá bola transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v 
určitom rozsahu napätia v znení nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 449/2007 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupnenia elektrického zariadenia 
určeného na používanie v rámci určitých limitov 
napätia na trhu, ktorá je transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického 
zariadenia určeného na používanie v rámci 
určitých limitov napätia na trhu. 

 
Ukončenie činnosti notifikovaných osôb 
 

 

 



Účinnosť od 13. 06. 2016 

Rádiové zariadenia 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
99/05/EC z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení 
a koncových telekomunikačných zariadeniach a 
o vzájomnom uznávaní ich zhody, ktorá bola 
transponovaná do právneho poriadku Slovenskej 
republiky nariadením vlády Slovenskej republiky 
č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na rádiové 
zariadenia a koncové telekomunikačné 
zariadenia 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/53/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, 
ktorá je transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových 
zariadení na trhu. 

 

Účinnosť od 19. 07. 2016 

Tlakové zariadenia 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov 
členských štátov týkajúcich sa tlakových 
zariadení, ktorá bola transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na tlakové 
zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení 
neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 
329/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 41/2015 Z. z. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii 
právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu, 
ktorá je transponovaná do právneho poriadku 
Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o 
sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu. 

 

Účinnosť od 19. 09. 2016 

Námorné vybavenie 

Zrušená právna úprava Nová právna úprava 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení 
námorných lodí, ktorá bola transponovaná do 
právneho poriadku Slovenskej republiky 
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 
243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách 
a postupoch posudzovania zhody na námorné 
vybavenie v znení neskorších predpisov 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení 
námorných lodí a o zrušení smernice Rady 
96/98/ES, (ktorá je transponovaná do právneho 
poriadku Slovenskej republiky nariadením vlády 
Slovenskej republiky o vybavení námorných 
lodí.) 

 


