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Organizačné usporiadanie odboru technickej normalizácie 

Odbor technickej normalizácie 

Vyhodnotenie činnosti technickej normalizácie 

Oddelenie  technickej 
normalizácie 

• zúčastňuje sa na riešení 
úloh v oblasti TN na 
celoštátnej úrovni v súlade 
s koncepciou technickej 
normalizácie na európskej 
a medzinárodnej úrovni 

• zodpovedá za 
normalizačnú činnosť v 
oblastiach strojárstva, 
kvality, stavebníctva, 
elektrotechniky a 
telekomunikácií, chémie a 
životného prostredia a v 
ďalších oblastiach 

• zabezpečuje a odsúhlasuje 
zostavovanie plánu TN 

• schvaľuje návrhy STN, ich 
zmeny, opravy a zrušenia 

Oddelenie  národného 
informačného strediska 

• zabezpečuje činnosti NIS 
pre TN a služby súvisiace s 
poskytovaním technických 
noriem a inými službami 

• zabezpečuje poskytovanie 
informácií o technických 
normách v rámci 
knižnično-informačných 
služieb 

• zabezpečuje prípravu, 
spracovanie a 
sprístupňovanie 
technických noriem 
prostredníctvom Portálu 
noriem a administráciu 
používateľov služby STN-
online 

• zabezpečuje vypracovanie 
ponúk podľa 
individuálnych požiadaviek 

Oddelenie  medzinárodnej 
spolupráce 

• zodpovedá za plnenie 
požiadaviek súvisiacich s 
národným členstvom v 
CEN, CENELEC, ISO a IEC vo 
vymedzenej oblasti, 
vrátane účasti na 
zasadnutiach Technickej 
rady CEN, CENELEC a iných 
orgánov 

• zodpovedá za plnenie 
požiadaviek vyplývajúcich z 
nariadenia o európskej 
normalizácii vo 
vymedzenej oblasti 

• zabezpečuje 
medzinárodnú spoluprácu 
s ISO, IEC, CEN, 
CENELEC/ETSI 
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Útvar strojárstva 

Útvar elektrotechniky 

Útvar stavebníctva 

Útvar chémie a 
životného prostredia 

Útvar podpory 
technickej normalizácie 



Výsledky činnosti OTN  

 
 

 Novela zákona (účinnosť od 1.4.2017)  
 

 Vyhláška a sadzobník (účinnosť od 1.4.2017) 
 

 Návrh samostatného zákona o technickej 
normalizácii 
 

 Vydávanie a predaj noriem 
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Novela zákona č. 264/1999 Z.z. 

Cieľ: 
 Zosúladenie textu zákona s nariadením 

Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1025/2012 
z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii ako aj 
s inými právnymi predpismi 

 Precizovanie dikcie súčasného znenia zákona, 
žiadne podstatné zmeny v úprave právnych 
vzťahov 

 Definícia technického predpisu a technickej normy 
 Pôsobnosť slovenského národného 

normalizačného orgánu 
 Ochrana slovenskej technickej normy (STN) 
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Návrh samostatného zákona o technickej normalizácii 

 Definícia pojmov (§2, 3, 4) 
 Kompetencie Rady pre technickú normalizáciu (§ 

5) a Technickej komisie (§ 6) 
 Tvorba a prijatie STN a TNI podľa jednotlivých fáz 

(§ 7, 8, 9, 10) 
 Zmena STN, oprava, zrušenie STN a TNI (§ 11) 
 Výdavky na tvorbu STN a TNI (§ 12) 
 Harmonizovaná TN a STN vhodná na 

posudzovanie zhody (§ 13) 
 Ochrana STN a TNI (§ 14) 
 Poskytovanie STN, TNI, Vestníka (§ 15) 
 Priestupky a iné správne delikty (§ 16, 17, 18) 
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Medzinárodné aktivity   

 
 Spolupráca s inými n.n.o. (UNMZ ČR, Veľká 

Británia, SRN) 
 Konzultácie s CEN, CENELEC, ISO, IEC 
 Osobná účasť na zasadnutiach medzinárodných 

a európskych organizácií (VZ CEN/CLC, ISO, IEC) 
 Zastupovanie SR na európskej a medzinárodnej 

úrovni (účasť na zasadnutiach technických 
komisií, subkomisií, spolupráca s externými 
spolupracovníkmi) 
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MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY  

Európsky výbor pre normalizáciu 

 

Európsky výbor pre normalizáciu 

v elektrotechnike  

 

Európsky telekomunikačný inštitút  

 

Medzinárodná organizácia pre 

normalizáciu  

 

Medzinárodná elektrotechnická 

komisia 
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ČINNOSŤ V RIADIACICH ORGÁNOCH  CEN, CENELEC 

Účasť na zasadnutiach riadiacich orgánov  
európskych normalizačných organizácií CEN, 
CENELEC: 
 

• Valné zhromaždenia CEN a CENELEC 
20.6. – 22.6.2017; Edinburg  

 
• Mimoriadne Valné zhromaždenia 

CEN a CENELEC 20.11. – 22.11.2017; 
Brusel  
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ČINNOSŤ V RIADIACICH ORGÁNOCH  ISO, IEC 

Účasť na zasadnutiach riadiacich orgánov  
medzinárodných normalizačných organizácií 
ISO, IEC: 
 
 
 Valné zhromaždenie  Medzinárodnej organizácie pre 

normalizáciu ISO, Berlín, 19. – 22.9.2017 
     https://open-zone.org/topics.html 

 
 

 81. Generálne zasadnutie Medzinárodnej 
elektrotechnickej komisie IEC,  Vladivostok,  

     9. – 13. 10. 2017, motto „Standardizing diversity“   
     https://iec2017.org/ 
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ČINNOSŤ V TECHNICKÝCH ORGÁNOCH  CEN, CENELEC 

Účasť na zasadnutiach technických orgánov  
európskych normalizačných organizácií CEN, 
CENELEC: 
 
 81. a 82. zasadnutie CEN/BT - Technickej rady 

CEN 
 

 155. a 157. zasadnutie CENELEC/BT - Technickej 
rady CENELEC 
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ČINNOSŤ V TECHNICKÝCH KOMISIÁCH CEN A CENELEC, ISO a IEC 

 ÚNMS SR je automaticky členom všetkých 
aktívnych technických komisií a subkomisií CEN a 
CENELEC   

 K 1.11.2017 boli uzatvorené 2 nové dohody o 
spolupráci pri tvorbe európskych noriem 

 Oddelenie medzinárodnej spolupráce spracovalo 
k 1.11.2017: 2106 národných stanovísk k 
dokumentom CEN a 590 k dokumentom 
CENELEC 

 ÚNMS SR - 58 P- a 424 O-členstiev v ISO/TC/SC,     
                            11 P- a 86 O-členstiev v IEC/TC/SC  
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Pripravované aktivity OTN  

 
 Nová koncepcia rozvoja TN 
 Vzdelávanie interné/externé 
 Zvyšovanie povedomia o normalizácii 

(prednášková činnosť na SŠ, VŠ, univerzitách) 
 Externá spolupráca s odborníkmi (odborné 

semináre: Fórum normalizátorov, SEZ-KES, QIT, 
konferencie, valné zhromaždenia...) 
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