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1. „Modrá príručka“ o vykonávaní právnych 

predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov (2016) 

 

Nová verzia 2016 prijatá dňa 5. 4. 2016 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16210 

 

Dostupná je zatiaľ anglická verzia, slovenský 

preklad sa pripravuje.  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16210


1. „Modrá príručka“ o vykonávaní právnych 

predpisov EÚ týkajúcich sa výrobkov (2016) 

Príručka slúži ako horizontálny usmerňovací 

dokument, cieľom je prispieť k lepšiemu 

porozumeniu právnych predpisov EÚ týkajúcich 
sa výrobkov a ich jednotnejšiemu uplatňovaniu v 
rôznych odvetviach a na celom jednotnom trhu 

EÚ. 

Kapitola 5 POSÚDENIE ZHODY 

Kapitola 6 AKREDITÁCIA 

 

Sektorové príručky Komisie a PS NO 



2. Metodický postup o zásadách pre udelenie 

autorizácie a notifikácie 

- nahradí Zásady pre udelenie autorizácie 

(september 2011) 

 

Cieľom je: 

 vysvetliť postup ÚNMS SR od podania žiadosti o 

autorizáciu a notifikáciu až po vydanie 

rozhodnutia v správnom konaní 

uľahčiť žiadateľom o autorizáciu a notifikáciu 

preukázanie spôsobilosti na posudzovanie zhody 

 



2. Metodický postup o zásadách pre udelenie 

autorizácie a notifikácie 

Predhovor: 

právny základ autorizácie, rozsah pôsobnosti 

ÚNMS SR 

Žiadosť o autorizáciu: 

Vzor v prílohe, 

Rozsah údajov 

Správne poplatky – ako a za aké úkony sa SP 

vyberajú 

 

 



2. Metodický postup o zásadách pre udelenie 

autorizácie a notifikácie 

Podmienky autorizácie: 

 

Požiadavka právneho predpisu  

vs.  

preukázanie plnenia príslušnej požiadavky 

 

 



2. Metodický postup o zásadách pre udelenie 

autorizácie a notifikácie 

Postup ÚNMS SR po prijatí žiadosti o 

autorizáciu a notifikáciu: 

a) Kontrola úplnosti žiadosti o autorizáciu a 

notifikáciu a príloh 

b) Kontrola plnenia podmienok autorizácie na 

mieste u žiadateľa  

c) Rozhodnutie o autorizácii 

 

Platnosť rozhodnutia o autorizácii 

 



2. Metodický postup o zásadách pre udelenie 

autorizácie a notifikácie 

Platnosť rozhodnutia o autorizácii: 

 

- podľa platnosti osvedčenia o akreditácii, v 

rozsahu ktorého sú vydávané výstupy 

autorizovanej a notifikovanej osoby (COV, IO, 

LAB, COO) 

 

- najviac na päť rokov 



3. Metodický postup na kontrolu činnosti 

autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 

- nahradí Metodický pokyn č. 2/2009 na kontrolu 

činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných 

osôb podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 

 

Cieľom je: 

vysvetliť postup ÚNMS SR pri kontrole pred 

udelením autorizácie (tzv. autorizačný audit) a pri 

kontrole počas udelenej autorizácie (riadnej alebo 

mimoriadnej) 



3. Metodický postup na kontrolu činnosti 

autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 

Predhovor: 

Právny základ pre výkon kontroly autorizovaných 

a notifikovaných osôb 

 

Spôsob výkonu kontroly: 

a) Spolupráca so SNAS pri akreditácii na účely 

autorizácie a notifikácie 

b) Kontrola podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 



3. Metodický postup na kontrolu činnosti 

autorizovaných osôb a notifikovaných osôb 

podľa zákona č. 264/1999 Z. z. 

Oprávnenia a povinnosti pracovníkov 

kontroly, 

Oprávnenia a povinnosti kontrolovaného 

subjektu: 

- uvedené kapitoly sa výrazne nemenia 

 

Proces kontrolnej činnosti 

- podrobnejšie popísanie postupu a vzory 

dokumentov 

- nový kontrolný dotazník (checklist) 



4. Metodický pokyn na činnosť 

autorizovaných a notifikovaných osôb podľa 

zákona č. 264/1999 Z. z. 

- nahradí Metodický pokyn č. 1/2011 na činnosť 

autorizovaných/notifikovaných osôb podľa 

zákona č. 264/1999 Z. z. 

 

Cieľom je: 

Jednotný a konzistentný výkon činností 

posudzovania zhody autorizovanými a 

notifikovanými osobami v SR 



4. Metodický pokyn na činnosť 

autorizovaných a notifikovaných osôb podľa 

zákona č. 264/1999 Z. z. 

Plánovaný obsah: 

 

- bude prezentovaný v prednáške  

Posudzovanie zhody a postupy posudzovania 

zhody 



5. Osnova výročnej správy 

Aktualizované znenie plánované na zverejnenie  

v II. polroku 2016 

 

Po vydaní je plánované školenie k spresneniu 

informácií požadovaných ÚNMS SR a k 

správnemu vyplneniu osnovy 

 

Prvé uplatnenie: 

január 2017 – Výročná správa za rok 2016 



Vaše otázky? 



 

 

Ďakujem za pozornosť. 

 
lubor.lysak@normoff.gov.sk 

 

 

 

 


