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Pripravovaná vyhláška ÚNMS SR 

Na základe zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon“), § 19 

splnomocňovacieho  ustanovenia, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) vydá všeobecne záväzný právny predpis 

(najneskôr do 1. 4. 2019), v ktorom ustanoví: 

 

a) výšku úhrady pre používateľov za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej 

normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny a vestník, za udelenie 

súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej 

informácie, 

b) výšku úhrady pre používateľov za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej 

technickej normy, technickej normalizačnej informácie a inej technickej normy a jej 

zmeny, 

c) minimálnu výšku úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu 

a výšku úhrady pre používateľov za poskytovanie služby STN-online prostredníctvom 

portálu, 

d) spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie 

a inej technickej normy a jej zmeny, 

e) podrobnosti o udelení súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo 

časti technickej normalizačnej informácie, vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie 

časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie 

a vzor súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej 

normalizačnej informácie, 

f) zľavu z úhrady podľa písmena a) a b). 



Pripravovaná vyhláška ÚNMS SR 

Pripravovaná vyhláška je v súčasnosti vo fáze návrhu a v priebehu novembra by sa jej 

návrh mal posunúť do medzirezortného pripomienkového konania. 

 

Z tohto dôvodu je možné, že ešte príde k úpravám tohto návrhu. 

 

V pripravovanej vyhláške: 

– je premietnutá terminológia zo zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii; 

– v § 1 je zadefinovaný predmet návrhu; 

– v § 2 sú doplnené základné pojmy; 

– v prílohe 1 sú upravené niektoré výšky úhrad a doplnené nové produkty a služby; 

– je doplnená príloha 2, v ktorej sú uvedené vzory žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie 

a vzory súhlasu na citovanie. 



§ 1 Predmet návrhu vyhlášky definuje: 

–  Výšku úhrady a zľavu z úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej 

normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny.  

–   Výšku úhrady za Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky. 

–  Výšku úhrady za udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo 

časti technickej normalizačnej informácie. 

–  Výšku úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, 

technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny.  

–  Minimálnu výšku úhrady za poskytnutie služby STN-online a výšku úhrady za 

poskytnutie služby STN-online. 

–  Spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, 

inej technickej normy a jej zmeny. 

–  Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo 

časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona a vzor súhlasu na 

citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej 

informácie podľa § 14 ods. 6 zákona. 
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§ 2 Vymedzenie základných pojmov: 

Na účely tejto vyhlášky je: 

– trvalým sledovaním novovydaných slovenských technických noriem a technických 

normalizačných informácií alebo trvalým sledovaním iných technických noriem a ich 

zmien služba poskytovaná úradom, ktorá informuje o novovydaných slovenských 

technických normách a technických normalizačných informáciách, vrátane ich zmien  

a opráv, alebo iných technických normách a ich zmenách vrátane ich opráv vykonávaná 

vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca a poskytovaná na základe úhrady, 

–  službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje 

ukladanie, čítanie, prenos textu a grafiky alebo tlač slovenských technických noriem 

a technických normalizačných informácií, a ich automatickú aktualizáciu na základe 

úhrady, 

– prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač, 

– rešeršnou službou vyhľadávanie slovenských technických noriem, technických 

normalizačných informácií alebo iných technických noriem a ich zmien 

v národných databázach a v databázach iných národných normalizačných orgánov  

na základe požiadavky žiadateľa, 

– triedou slovenskej technickej normy klasifikácia slovenskej technickej normy podľa 

technickej oblasti,  
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§ 2 Vymedzenie základných pojmov: 

Na účely tejto vyhlášky je 

– infocentrom úradu verejne prístupný priestor, v ktorom úrad poskytuje slovenské 

technické normy a ich zmeny, technické normalizačné informácie vrátane ich opráv, iné 

technické normy a ich zmeny vrátane ich opráv verejnosti za úhradu, vrátane ich 

prezenčného štúdia, 

– citovaním časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej 

informácie doslovné uvedenie znenia podstatnej časti alebo nepodstatnej časti 

slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, 

– citovaním podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej 

normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia viac ako 1 strany formátu A4 

a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej 

normalizačnej informácie, 

– citovaním nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej 

normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia najviac 1 strany formátu A4 

z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej 

informácie, 
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§ 2 Vymedzenie základných pojmov: 

Na účely tejto vyhlášky je 

– rozsahom citácie označenie kapitoly, článku, odseku, obrázku, tabuľky, vzorca 

slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, ktorú 

žiadateľ požaduje citovať; do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo 

technickej normalizačnej informácie sa nezapočítava titulná strana, národný 

predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, obsah, 

predhovor, európsky predhovor, predmet normy, normatívne odkazy, literatúra, 

tiráž a prázdna strana slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej 

informácie. 
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Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

1. Dochádza k zníženiu výšky úhrady za službu STN-online pre určené právnické osoby 

podľa osobitného predpisu (zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení 

neskorších predpisov) zo sumy 649,00 eur na sumu 100,00 eur za každý jeden prístup. 

 

2. Dochádza k zjednoteniu výšky zľavy z úhrady za poskytovanie slovenských 

technických noriem alebo technických normalizačných informácií pre študentov denného 

štúdia a interných doktorandov a ustanovuje sa jednotná zľava vo výške 80 %.  

 

3. Dopĺňa sa výška úhrady za poskytovanie vestníka v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe na dátovom nosiči CD je 8,95 eur za jedno číslo vestníka. 

Vestník sa poskytuje aj vo forme ročného predplatného (v súčasnosti služba 

poskytovaná sadzobníkom ÚNMS SR). 
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Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

4. Mení sa výška úhrady a spôsob výpočtu za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti 

slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie. 

Súčasný výpočet:  

 

 

 

Sa mení: 

Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti jednej slovenskej 

technickej normy alebo podstatnej časti jednej technickej normalizačnej informácie je 10 eur 

v publikáciách vydaných v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. V ostatných 

prípadoch je výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti 

jednej slovenskej technickej normy alebo jednej technickej normalizačnej informácie 3 eurá.    

Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti jednej 

slovenskej technickej normy alebo jednej technickej normalizačnej informácie je 0 eur.  

 

5. Dopĺňa sa výška úhrady za dátový nosič CD je 0,60 eur. 
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výška úhrady  za 
udelenie súhlasu 

= 

 počet strán slovenskej 
technickej normy, z ktorej sa 

doslovne uvádza obsah 

× 0,10 eura × 

počet výtlačkov, v ktorých 
sa doslovne uvádza obsah 

slovenskej technickej 
normy (ks) 



Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

6.  Dopĺňa sa výška úhrady za rešeršnú službu je 10 eur (v súčasnosti služba poskytovaná 

sadzobníkom ÚNMS SR). 

 

7. Ruší sa poplatok za čitateľské preukazy a ustanovuje sa jednotná úhrada za prezenčné 

štúdium jednej slovenskej technickej normy alebo jednej technickej normalizačnej 

informácie v infocentre úradu na 0,10 eur. 

 

8. Dopĺňajú sa vzory žiadosti o udelenie súhlasu na odplatné a bezodplatné citovanie 

podstatnej a nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej 

normalizačnej informácie.  

 

9. Dopĺňajú sa vzory súhlasu na odplatné a bezodplatné citovanie podstatnej časti 

slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie. 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

kontakt: michal.macko@normoff.gov.sk 

02/57485740  

mailto:michal.macko@normoff.gov.sk

