
Aktuálne informácie  

z oblasti skúšobníctva 

 
Apríl 2019 

Ing. Monika Laurovičová 
riaditeľka odboru skúšobníctva 

a európskych záležitostí 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu  

a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

 

 



Obsah 
 
 
 

• Rok 2018 a pár čísel 

 

• Nové právne predpisy 

 

• Pripravované právne predpisy 

 

 

Hlavný názov prezentácie 



Počet autorizovaných osôb 
 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 11 20 20 21 24 25 24 31 46 47 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

49 30 24 23 26 25 26 26 26 25 

2013 2014 2015 2016 2017 2018         

24 21 22 18 20 20         



Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  
 
 

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017  

  

2018 

Počet autorizovaných osôb 
25 24 21 22 18 20 20 

Vydanie nových rozhodnutí o autorizácii 
13 9 8 9 21 4 12 

Počet autorizácií udelených novým subjektom 
1 0 0 0 0 0 0 

Počet zrušených/ukončených autorizácií 
2 2 1 0 3 0 0 

Počet notifikovaných osôb 
24 23 20 21 17 18 18 

Transpozícia smerníc (EÚ) a implementácia 

nariadení (EÚ) 
1 1 1 4 9 5 10 

Kontrola činnosti autorizovaných/notifikovaných 

osôb 
8 19 21 27 25 23 22 

Organizovanie seminárov, vystúpenie zástupcov 

odboru na odborných seminároch 1 0 2 2 5 5 3 



Autorizácia udelená novým subjektom 

Nové subjekty pre oblasť: 

 

• zdravotníckych pomôcok – prebieha správne konanie 

 

• schvaľovania personálu v oblasti tlakových zariadení –  

     CERTIFICATION OF WELDING AND TESTING, s.r.o. (CW-T) 

 SKTC-128 

 RTPO 

 

 

http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby
http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby
http://www.unms.sk/?slovenske-autorizovane-osoby
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=703


Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  

Povinné spoločné posudzovanie s EK v oblasti:  

 

• zdravotníckych pomôcok  

 

 jeden pracovník ÚNMS SR sa zúčastnil ako národný expert  

 posudzovania žiadateľa o autorizáciu vo Fínsku, 

 ktoré bolo vykonávané v spolupráci s EK a národným  

 expertom zo Švédska. 

 

• interoperability železničného systému (ERA) – 2020 



Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  

EUDAMED  

Podľa rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ z 19. apríla 2010  

o Európskej databanke zdravotníckych pomôcok (Eudamed)  

zamestnanci útvaru skúšobníctva počas roka 2018 zabezpečovali  

evidenciu certifikátov vydaných slovenskými notifikovanými osobami  

pôsobiacimi v oblasti zdravotníckych pomôcok  

  

Počas roka 2018 sa do databanky vložili údaje o 110 certifikátoch vydaných 

slovenskými notifikovanými osobami, z toho bolo 67 vydaných a 43 

zrušených certifikátov. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

EUDAMED 178 92 143 175 110 



Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  

Činnosť pracovných skupín NO 

 

• Tlakové zariadenia a jednoduché tlakové nádoby – 3  

• Osobné ochranné prostriedky – 2 

• Lanovky – 1  

• Výťahy – 1  

• Meradlá a váhy s neautomatickou činnosťou – 1  

• Zdravotnícke pomôcky -1  

 

Ďalšie pracovné skupiny: 

• Zbrane 

 

Účasť zástupcov orgánov dohľadu – NIP - IP, SOI, ŠÚKL, SMI 

 

 



Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  

Obnova činnosti pracovných skupín NO 

 

• Smernica 2004/108/ES a 2014/53/EU - EMC a Rádiové zariadenia 

• Smernica 2006/42/ES - Stroje 

• Smernica 2000/14/ES - Emisie hluku 

• Smernica 2009/48/ES – Hračky 

• Smernica 2010/35/EÚ – Prepravovateľné tlakové zariadenia 

• Smernica 2008/57/EC - Interoperabilita železničného systému 

• Nariadenia 2016/426, Smernica 92/42/EEC (Nariadenie 813/2013) - Spotrebiče 

plynných palív a Teplovodné kotly spaľujúce kvapalné alebo plynné palivá 

• Smernica 2013/29/EU a Smernica 2014/28/EU - Pyrotechnické výrobky  

a Výbušniny 

• Smernica 2014/34/EU - Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie  

v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)  

 

Účasť zástupcov orgánov dohľadu – NIP - IP, SOI, ŠÚKL, SMI, HBÚ 

 

 



Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  

Pracovná skupina pre orgány dohľadu 

 

Dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa zákona 

o zhode vykonávajú nasledujúce orgány dohľadu:  

a) Slovenská obchodná inšpekcia,  

b) Inšpektorát práce, 

c) Dopravný úrad, 

d) Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 

e) Slovenský metrologický inšpektorát, 

f) Hlavný banský úrad, 

g) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  

h) iný orgán dohľadu, ak tak ustanoví osobitný predpis. 

 

Informácia o orgánoch dohľadu 

 

http://www.unms.sk/?dohlad-nad-trhom
http://www.unms.sk/?dohlad-nad-trhom


Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  

Pracovná skupina pre orgány dohľadu 

 

Dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa zákona 

o zhode vykonávajú nasledujúce orgány dohľadu:  

a) Slovenská obchodná inšpekcia,  

b) Inšpektorát práce, 

c) Dopravný úrad, 

d) Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 

e) Slovenský metrologický inšpektorát, 

f) Hlavný banský úrad, 

g) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  

h) iný orgán dohľadu, ak tak ustanoví osobitný predpis. 

 

Informácia o orgánoch dohľadu 

 



Nové právne predpisy 

Dôvodom vypracovania nových právnych predpisov bola skutočnosť, že  

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné 

zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov,  

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií 

hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 26/2006 Z. z. a  

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 

prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné 

zariadenia  

boli vydané na základe zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na základe ustanovenia § 31 ods. 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov boli platné a účinné do 1. apríla 2019   



Nové právne predpisy 

1. Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na 

civilné použitie na trhu a vyhláška 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, ktoré 

zrušilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo 

 

 účinnosť od 1. apríla 2019 

 



Nové právne predpisy 

• Potreba prijatia návrhu zákona vychádza z potreby precizovania  

a zosúladenia právnej úpravy v oblasti strelných zbraní a streliva na civilné 

použitie v Slovenskej republike s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej 

komisie na skúšky ručných palných zbraní (ďalej len „C.I.P.“).  

• Slovenská republika je podľa vyhlášky ministra zahraničných vecí  

č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek 

ručných palných zbraní členom C.I.P. a z toho dôvodu majú príslušné 

právne predpisy zodpovedať ustanoveniam článku I ods. 2 a 5 vyhlášky  

č. 70/1975 Zb. 

C.I.P. a Slovenská republika 

 

CIP-BOBP 

 

Tabuľky Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní 

(ďalej len „tabuľky stálej komisie“) 

 

http://www.unms.sk/?cip
http://www.unms.sk/?cip
https://www.cip-bobp.org/en
https://www.cip-bobp.org/en
https://www.cip-bobp.org/en
https://www.cip-bobp.org/en
http://www.unms.sk/?Tabulky-stalej-komisie-CIP
http://www.unms.sk/?Tabulky-stalej-komisie-CIP


Nové právne predpisy 

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom 

priestore, ktoré zrušilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom 

priestore.  

 

 účinnosť od 2. apríla 2019 

 



Nové právne predpisy 

• rovnako ako nariadenie vlády č. 222/2002 Z. z. predstavuje transpozíciu 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 

týkajúcu sa aproximácie právnych predpisov členských štátov 

vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení 

používaných vo voľnom priestranstve v platnom znení 

• je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody podľa § 2 písm. 

e) zákona o posudzovaní zhody.  

• upravuje uvedenie určených výrobkov na trh, posudzovanie zhody, 

povinnosti výrobcov a splnomocnených zástupcov výrobcov, autorizáciu 

a notifikáciu, požiadavky kladené na zariadenia, ktoré sú určenými 

výrobkami ako aj ich vymedzenie, označenie CE, ES  vyhlásenie  

o zhode a dohľad nad trhom. Cieľom nariadenia vlády je zároveň 

odstránenie duplicitnej právnej úpravy v oblasti posudzovania zhody 

určených výrobkov, ktorými sú zariadenia používané vo vonkajšom 

priestore a ktoré zaťažuje hlukom okolité prostredie a zosúladenie  

so zákonom o posudzovaní zhody  



Nové právne predpisy 

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 84/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje 

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 

prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné 

zariadenia 

 

 účinnosť od 2. apríla 2019 

 



Nové právne predpisy 

Po zrušení nariadenia vlády č. 349/2010 Z. z., ktoré predstavovalo národnú úpravu, 

a ktorého problematika nie je upravená európskou legislatívou 

• predmetné výrobky pri uvedení na trh spadajú pod smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorá je do nášho 

právneho poriadku transponovaná nariadením vlády Slovenskej republiky  

č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.  

• Orgánom dohľadu pre zariadenia detských ihrísk je Slovenská obchodná 

inšpekcia.  

 

Nové: 

• Regulovaná oblasť - pri uvedení do prevádzky a v prevádzke detského ihriska - 

pripravovaný právny predpis – 

 zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska  

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v gescii MH SR, ktorý by mal 

 nadobudnúť účinnosť v roku 2020.  

• znenie ako bol predložený na rokovanie legislatívnej rady vlády: 

 https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-  

 

https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-
https://hsr.rokovania.sk/34072019-/?cms_location=34072019-


Nové právne predpisy 

 

 

4. MDV SR 

 

Transpozícia smernice EPaR (EU) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite 

železničného systému v Európskej únii 

 je zabezpečená novelou zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene  

 a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 16.06.2020 

 

 



Pripravované právne predpisy 

1. Novely nariadení vlády z rokov 2015- 2016 – odstránenie duplicitných 

ustanovení vo vzťahu k zákonu č. 56/2018 Z. z. (LRV) 

2. Novela zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní  

a streliva na civilné použitie na trhu (MPK) - transpozícia  

• vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/68 zo 16. januára 2019, 

ktorou sa stanovujú technické špecifikácie označovania strelných 

zbraní a ich hlavných častí podľa smernice Rady 91/477/EHS  

o kontrole získavania a vlastnenia zbraní 

• vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2019/69 zo 16. januára 2019, 

ktorou sa stanovujú technické špecifikácie pre poplašné  

a signálne zbrane podľa smernice Rady 91/477/EHS o kontrole 

získavania a vlastnenia zbraní 

3. Novela zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania 

zhody - úprava ustanovení z dôvodu aplikačnej praxe, riadiacich orgánov 

ako aj zloženia Slovenskej akreditačnej rady (PPK, konzultácie)  

http://www.unms.sk/?TS&sprava=priprava-navrhu-zakona-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-505-2009-z-z-o-akreditacii-organov-posudzovania-zhody-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-v-zneni-neskorsich-predpisov-1
https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/prebiehajuce-konzultacie-a-predbezne-informacie


Pripravované EÚ právne predpisy 

 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 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  

 (ruší ustanovenia o trhovom dohľade v nariadení EPaR 765/2008) 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý 

je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte 

 

 

 Čaká sa na zverejnenie v Official Journal  

 Potreba novely zákona č. 55/2018 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z.  



Pripravované EÚ právne predpisy 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 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  
• čl. 15-29 nariadenia 765/2008 sa nebudú uplatňovať  

• vytvorenie jednotných postupov pre výkon trhového dohľadu pre harmonizované výrobky (cca 

70 legislatívnych aktov) a zabezpečenie ich jednotnej aplikácie v ČŠ 

• zvýšenie efektívnosti trhového dohľadu v EÚ, zefektívnenie cezhraničnej spolupráce medzi 

orgánmi trhového dohľadu a medzi orgánmi trhového dohľadu a colnými orgánmi ČŠ 

• možnosti spolupráce medzi orgánmi trhového dohľadu a hospodárskymi subjektmi formou 

partnerskej dohody o súlade výrobkov  

• zavádza povinnosť pre výrobcov mať v EÚ usadenú „hospodársky subjekt zodpovedný za 

informácie o súlade výrobku“, ktorá bude priamym kontaktným bodom pre orgány trhového 

dohľadu 

• posilnenie presadzovanie harmonizačných predpisov EÚ v oblasti nepotravinárskych výrobkov 

a riešiť otázku rastúceho počtu výrobkov, ktoré nie sú v súlade, s požiadavkami legislatívy EÚ 

na trhu EÚ 

• vytvorenie spravodlivého konkurenčného prostredia pre podnikateľov v EÚ a má slúžiť na 

odradenie podnikateľov, ktorí nedodržiavajú legislatívu EÚ 

• uplatňovanie aj na výrobky predávané elektronicky 

 



Pripravované EÚ právne predpisy 

Zmeny nariadenia (ES) č. 765/2008 (článok 39 návrhu nariadenia o dohľade a súlade) 

1.              Nariadenie (ES) č. 765/2008 sa mení takto: 

(1)             Názov sa nahrádza takto: 

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

stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93“; 

(2)             V článku 1 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú; 

(3)             V článku 2 sa body 1, 2, 14, 15, 17, 18 a 19 vypúšťajú; 

(4)             Názov a obsah kapitoly III, teda články 15 až 29 sa vypúšťajú;  

(5)             Odsek 1 článku 32 sa mení takto: 

 a)        písm. c) sa nahrádza takto: 

 „c)       vypracúvanie a aktualizovanie príspevkov pre usmernenia v oblasti akreditácie, 

 oznamovanie orgánov posudzovania zhody Komisii, a posudzovanie zhody; 

 b)        písm. d) a e) sa vypúšťajú; 

 c)         písm. f) a g) sa nahrádzajú takto: 

 „f)       vykonávanie predbežných a vedľajších prác v súvislosti s implementáciou činností 

 posudzovania zhody, metrológie a činností akreditácie, spojených s vykonávaním 

 právnych predpisov Spoločenstva, napr. štúdie, programy, hodnotenia, usmernenia, 

 porovnávacie analýzy, vzájomné spoločné návštevy, výskumná práca, vývoj a údržba 

 databázy, činnosti týkajúce sa odbornej prípravy, laboratórna práca, skúšky spôsobilosti, 

 medzilaboratórne skúšky a práca týkajúca sa posudzovania zhody;“ 

 



Pripravované EÚ právne predpisy 

Zmeny nariadenia (ES) č. 765/2008 (článok 39 návrhu nariadenia o dohľade a súlade) 

 g)        činnosti vykonávané v rámci programov technickej pomoci, spoluprácu s tretími 

 krajinami a podporu a presadzovanie európskych politík a systémov v oblasti 

 posudzovania zhody a akreditácie medzi zainteresovanými subjektmi v Spoločenstve a 

 na medzinárodnej úrovni.“ 

2.              Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008 sa považujú za odkazy 

na príslušné ustanovenia tohto nariadenia a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v 

prílohe III. 

 



Pripravované EÚ právne predpisy 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý 

je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte 

• stanovenie pravidiel a postupov s cieľom zaručiť voľný pohyb tovaru, ktorý je v 

súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte pri plnom 

rešpektovaní zásady vzájomného uznávania  

• návrhom sa nahrádza a ruší pôvodné nariadenie (ES) č. 764/2008 

• nariadenie o vzájomnom uznávaní je prepracované, rozsah pôsobnosti bol rozšírený 

na poľnohospodárske výrobky podľa ods. 1 článku 38 ZFEÚ, ktoré doteraz neboli 

pokryté nariadením (ES) č. 764/2008, boli doplnené definície, bol upravený postup 

pri prijímaní a oznamovaní administratívnych opatrení v prípade obmedzenia alebo 

zamietnutia prístupu výrobkov na trh. 

• nové prvky: napr. (1) dobrovoľné vyhlásenie o vzájomnom uznávaní, (2) prepojenie 

na RAPEX  a RASFF, (3) doplnenie postupu riešenia problémov so vzájomným 

uznávaním tovaru prostredníctvom siete SOLVIT, (4) ustanovenie systému výmeny 

informácií prostredníctvom podporného informačného a komunikačného systému 

EÚ, a (5) pre kontaktné miesta povinnosť poskytovať služby v súlade s nariadením o 

jednotnej digitálnej bráne (Single Digital Gateway) 

 

  



Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody 

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody podľa  

zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva Nového  

prístupu  

 

Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania  

zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. a európska legislatíva  

Nového prístupu 

Nové právne predpisy 

http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
http://www.unms.sk/?Technicke_predpisy
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Ďakujem za pozornosť 

 

monika.laurovicova@normoff.gov.sk 

 

www.unms.sk  

 

mailto:monika.laurovicova@normoff.gov.sk
http://www.unms.sk/

