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Vyhláška 61/2017 Z. z.

Dňa 23. 3. 2017 bola vyhlásená vyhláška 61/2017 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu

a skúšobníctvo Slovenskej republiky o poplatkoch za poskytovanie technickej normy 

Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorá nadobudla 

účinnosť dňa 1. 4. 2017.

§ 1 ustanovuje výšku poplatkov za:

– poskytovanie slovenskej technickej normy,

– činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy. 

§ 2 definuje pojmy vo vyhláške ako:

– zmena technickej normy,

– trvalé sledovanie zmien slovenských technických noriem,

– služba STN-online

– prístup k službe STN-online,

– rešeršná služba,

– trieda noriem,

– infocentrum úradu. 

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.



I. Poplatky za technické normy

V časti I. Poplatky za technické normy je definovaný:

A. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v listinnej podobe

B. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v elektronickej podobe

C. Poplatok za službu STN-online

D. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem pre študenta denného štúdia 

alebo interného doktoranda

E. Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenských technických 

noriem

F. Poplatok za poskytovanie iných technických noriem

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.



I. Poplatky za technické normy

A. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v listinnej podobe:

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Poradové číslo Počet strán Poplatok

1 do 2 1,90 eura

2 3 – 7 2,80 eura

3 8 – 15 9,70 eura

4 16 – 31 14,10 eura

5 32 – 39 17,20 eura

6 40 – 51 18,90 eura

7 52 – 59 21,40 eura

8 60 – 71 24,40 eura

9 72 – 91 28,80 eura

10 92 – 115 31,80 eura

11 116 – 131 35,00 eura

12 132 – 391 36,30 eura

13 392 – 621 40,40 eura

14 622 – 931 49,20 eura

15 932 – 1331 62,60 eura

16 1332 a viac 74,40 eura



I. Poplatky za technické normy

B. Poplatok za slovenské technické normy poskytované v elektronickej podobe:

Poplatok za normu v elektronickej podobe je súčin poplatku normy v listinnej podobe

a príslušného koeficientu.

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Slovenská technická norma

Koeficient

pre 1 do 5 do 10 do 20 do 50 nad 50

prístup prístupov prístupov prístupov prístupov prístupov

iba na čítanie 0,9 1,3 1,7 2,5 3 5

na čítanie s prenosom textu 

alebo grafiky
1 1,7 2,5 3 5 7

na čítanie s prenosom textu 

alebo grafiky, ak formát 

umožňuje prenos textu alebo 

grafiky, s možnosťou tlače

1,3 2,5 3 5 7 9



I. Poplatky za technické normy

C. Poplatok za službu STN-online:

Služba STN-online umožňuje: 

– prezerať a ukladať vybrané STN z „Portálu noriem“ na základe ročného predplatného,

– definovať vlastné skupiny noriem (napr. celé triedy alebo skupiny noriem),

– automatickú aktualizáciu (prístup k zmenám, opravám, príp. nahradzujúcim normám).

Poplatok za jednu slovenskú technickú normu v rámci služby STN-online sa vypočíta ako

súčin:

– poplatku za jednu slovenskú technickú normu v listinnej podobe,

– množstevný koeficient podľa počtu a typu prístupov,

– hodnotový koeficient (celkový počet slovenských technických noriem v objednanom

balíku a hodnotové zaradenie slovenskej technickej normy na základe tried).

Poplatok za celý balík objednaných slovenských technických noriem tvorí súčet jednotlivých

objednaných noriem.

Služba STN-online sa sprístupňuje na základe objednávky alebo zmluvy na obdobie

jedného roka najmenej v hodnote 332 eur. 
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I. Poplatky za technické normy

ÚNMS SR v rámci podpory študentov a malých a stredných podnikov, komôr a zdužení

poskytuje zvýhodnený prístup k službu STN-online.

1. pre knižnice a informačné centrá škôl a univerzít v Slovenskej republike 

(všetky platné STN, s možnosťou iba na čítanie):

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Počet prístupov Ročný poplatok

1 649 eur

2 až 4 1 149 eur

5 až 10 2 149 eur

11 až 15 2 949 eur



I. Poplatky za technické normy

2. pre malé podniky a stredné podniky, komory a združenia je možnosť objednania

zvýhodnených súborov noriem:

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Súbory slovenských technických noriem

v rámci služby STN-online

Poplatok za jeden prístup

iba na 

čítanie

na čítanie s prenosom 

textu alebo grafiky

na čítanie s prenosom 

textu alebo grafiky

s možnosťou tlače

výber technických noriem z oblasti energetickej 

hospodárnosti budov – – 70 eur

33 až 38 súbor technických noriem z oblasti 

elektrotechniky 1 518 eur 1 705 eur 2 211 eur

72 až 74 súbor technických noriem z oblasti 

stavebníctva 589 eur 649 eur 849 eur

46, 47, 51 ,53, 54, 56, 57, 58 súbor technických 

noriem z oblasti poľnohospodárstva 

a potravinárstva 257 eur 289 eur 373 eur



I. Poplatky za technické normy

Zároveň je pre malé podniky a stredné podniky, komory a združenia poskytnutá zľava

z celej vypočítanej sumy za objednané normy:

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Výška poplatku Zľava

332 eur – 1 000 eur 0%

1 001 eur – 3 000 eur 5%

3 001 eur – 5 000 eur 10%

5 001 eur – 10 000 eur 15%

10 001 eur – 20 000 eur 20%

20 001 eur – 35 000 eur 30%

35 001 eur – 50 000 eur 40%

od 50 001 eur 50%



I. Poplatky za technické normy

D. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem pre študenta denného

štúdia alebo interného doktoranda:

1. Študentovi denného štúdia, ktorý pre svoju bakalársku prácu alebo diplomovú prácu

potrebuje slovenské technické normy, sa poskytnú požadované normy v elektronickej

podobe (verzia iba na čítanie) zo zľavou 80 % z poplatku vypočítaného podľa časti B.

2. Internému doktorandovi, ktorý pre svoju dizertačnú prácu potrebuje slovenské technické

normy, sa poskytnú požadované normy v elektronickej podobe (verzia iba na čítanie)

zo zľavou 50 % z poplatku vypočítaného podľa časti B.

V oboch prípadoch sa normy poskytnú len na základe potvrdenia školy alebo školiteľa,

že požadované slovenské technické normy študent denného štúdia alebo interný

doktorand potrebuje na vypracovanie bakalárskej práce, diplomovej práce alebo

dizertačnej práce.
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I. Poplatky za technické normy

E. Poplatok za udelenie súhlasu na doslovné uvádzanie obsahu slovenských technických

noriem:

Poplatok sa vypočíta:

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Poplatok za udelenie súhlasu sa nevyžaduje, ak ide o použitie doslovného uvedenia obsahu

slovenskej technickej normy:

a) na vyučovacie, vzdelávacie a vedecko-výskumné účely súvisiace so štúdiom,

b) na vypracovanie odbornej ročníkovej práce, záverečnej práce, bakalárskej práce,

diplomovej práce alebo dizertačnej práce študentov stredného odborného štúdia alebo

vysokoškolského štúdia, interného vysokoškolského štúdia doktorandov.



I. Poplatky za technické normy

F. Poplatok za poskytovanie iných technických noriem:

Za inú technickú normu sa považuje česká technická norma, nemecká technická norma, 

technická norma Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, technická norma Medzinárodnej

organizácie pre normalizáciu v elektrotechnike alebo technická norma medzinárodnej

organizácie ASTM International.

Tieto normy sa poskytujú iba v listinnej podobe.

Výška poplatku, za ktorú úrad poskytuje inú technickú normu, sa rovná výške poplatku za ktorú

bola ÚNMS SR poskytnutá.
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II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

A. Poštovné a balné

B. Poplatok za poskytnutie zoznamu slovenských technických noriem na dátovom nosiči CD

s aktualizáciou vo formáte PDF

C. Poplatok za trvalé sledovanie zmien slovenských technických noriem a rešeršné služby

D. Poplatky v Infocentre úradu

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.



II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

A. Poštovné a balné

B. Poplatok za poskytnutie zoznamu slovenských technických noriem na dátovom

nosiči CD s aktualizáciou vo formáte PDF

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Poštovné a balné do 1,0 kg = 3,40 eura do 5,0 kg = 5,20 eura nad 5,0 kg = 7 eur

Aktualizácia Ročný poplatok

mesačná 274,40 eura

štvrťročná 166,30 eura

polročná 109,50 eura

ročná 80,30 eura



II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

C. Poplatok za trvalé sledovanie zmien slovenských technických noriem a rešeršné služby

Služba trvalého sledovania vydaných nových STN noriem a ich zmien ARI STN 

ako aj zahraničných noriem ARI PZN poskytuje pravidelné informácie o nových normách

a zmenách v oblasti, ktorú si vyberiete.Informácie sa zasielajú mesačne. Služby sa platia na rok. 

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Podľa vlastnej 

špecifikácie tried

Bez uvedenia 

špecifikácie tried

zaslanie zoznamu nových 

slovenských technických 

noriem

v listinnej podobe (ročný poplatok za 

mesačné zasielanie zoznamu)
93,60 eura 62,40 eura

v elektronickej podobe (ročný poplatok za 

mesačné zasielanie zoznamu)
76,60 eura 51,10 eura

v elektronickej podobe v tvare vestníkovej 

zostavy (jednorázové rešerše)
– 102,20 eura

zaslanie zoznamu nových 

zmien slovenských 

technických noriem

v listinnej podobe (ročný poplatok za 

mesačné zasielanie zoznamu)
20,20 eura 20,20 eura

v elektronickej podobe (ročný poplatok za 

mesačné zasielanie zoznamu)
16,50 eura 16,50 eura

v elektronickej podobe v tvare vestníkovej 

zostavy(jednorazové rešerše)
– 21,90 eura



II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

Poplatok za trvalé sledovanie zmien iných technických noriem poskytovaných na jeden rok

s mesačným zasielaním informácií o zmenách iných technických noriem v elektronickej podobe

alebo v listinnej podobe. 

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Počet kľúčových slov podľa Medzinárodného 

normalizačného triedenia technických noriem
Ročný poplatok

do 10 kľúčových slov vrátane 131,40 eura

do 50 kľúčových slov vrátane 167,90 eura

za každú ďalšiu aj začatú päťdesiatku kľúčových slov 18,60 eura



II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

D. Poplatky v Infocentre úradu

1. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem v Infocentre úradu na základe

ročného čitateľského preukazu 

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Čitateľský preukaz
právnická 

osoba

študent alebo 

dôchodca

iná fyzická 

osoba

poplatok za zápis 19,90 eura 7,90 eura 11,90 eura

poplatok za obnovenie po roku 11,90 eura 3,90 eura 7,90 eura

poplatok za vystavenie nového 

preukazu v prípade straty
3,90 eura 3,90 eura 3,90 eura



II. Poplatky za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy

2. Poplatok za poskytovanie slovenských technických noriem v Infocentre úradu bez čitateľského

preukazu 

Produkty a služby ÚNMS SR vo vyhláške 61/2017 Z. z.

Jednorazový poplatok bez 

čitateľského preukazu

právnická 

osoba

študent alebo 

dôchodca

iná fyzická 

osoba

prezenčná výpožička jedného 

dokumentu v listinnej podobe 

alebo v elektronickej podobe

0,30 eura 0,10 eura 0,30 eura



Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

A. PRODUKTY

A.1. Databáza

A.2. Publikácie

A.3. Periodiká

A.4. Zoznam slovenských technických noriem pre užívateľov programu LOTUS NOTES

B. SLUŽBY

B.1. Reprodukcia dokumentu z fondu NIS pre TN

B.2. Jednorazová rešerš

B.3. Reprografické služby

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR



PRODUKTY

A.1. Databáza

Terminologická databáza (online prístup), za poplatok 19,00 EUR na 12 mesiacov

pre 1 PC prístup

A.2. Publikácie

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Názov publikácie   Poplatok

Strojárske tabuľky 20,44  

Projektovanie miestnych komunikácií (Komentár k STN 73 6110) 9,20  

Príručka k STN EN 1990, Zásady navrhovania konštrukcií 10,70  

IWA 1, Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie procesov v organizáciách 

zdravotníckych služieb
10,90  

IWA 2, Systémy manažérstva kvality. Návod na aplikáciu normy ISO 9001: 2000 vo vzdelávaní 10,90  

ISO 9001 pre malé organizácie. Čo robiť? (Rady technickej komisie ISO/TC 176) 18,40  

Vývojová príručka Environmentálne manažérstvo a ISO 14000 11,10  

Navrhovanie oceľových konštrukcií 12,70  

Prehľad stavu a budúcnosti noriem súboru ISO 9000 1,80  

Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC v IT 18,00  



PRODUKTY

A.3. Periodiká

A.4. Zoznam slovenských technických noriem pre užívateľov programu LOTUS NOTES

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Názov

Tlačená forma Elektronická forma na CD

Poplatok za 

jedno číslo

Ročné 

predplatné

Poplatok za 

jedno číslo

Ročné 

predplatné

Vestník ÚNMS SR 

z toho: Vestník

poštovné a balné

11,55  

8,95  

2,60  

138,60  

107,40  

31,20  

11,55  

8,95  

2,60  

138,60  

107,40  

31,20  

Metrológia a skúšobníctvo

z toho: Metrológia a skúšobníctvo (časopis)

poštovné a balné

15,00  

12,40  

2,60  

30,00  

24,80  

5,20  

– –

Počet užívateľov
Ročný poplatok*

(mesačná aktualizácia)

Pre jedného užívateľa 199,00

Pre troch užívateľov 507,00 

Multilicencia 697,00 



SLUŽBY

B.1. Reprodukcia dokumentu z fondu NIS pre TN

B.2. Jednorazová rešerš

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Formát Poplatok

A4
jednostranne 0,10  

obojstranne 0,20  

A3
jednostranne 0,20  

obojstranne 0,30  

Merná jednotka (počet) Poplatok

Vstup do databázy 1 vstup 1,90  

Vyhľadávanie záznamov 1 hodina 12,90  

Vyhľadaný záznam 1 kus 0,10  

Tlačový výstup 1 A4 0,20  



SLUŽBY

Jednorazová rešerš

Rešeršné služby jednorázové - vyhľadávanie podľa kritérií, ako kľúčové slová, technické oblasti

a pod. v databáze domácich a zahraničných noriem.

V praxi sa stretávame z rôznymi požiadavkami na rešeršné služby, napríklad:

1) Revízia a zmeny noriem - firma pošle zoznam napríklad 50 STN alebo zahraničných noriem

a chce vedieť platnosť noriem a ich náhrady v prípade zrušenia.

2) Firma alebo odberateľ chce poznať normy v technickej oblasti napríklad v budovách pre

dopravu, stavbu mostov alebo ciest - naše normy alebo napr. národné nemecké normy.

3) Firma pošle napr. zoznam ruských noriem a chce poznať ekvivalenty s európskymi alebo

ISO normami. Tu je potrebné normy preštudovať , porovnať, znalosť problematiky pre výber

tried alebo správne kľúčové slová. 

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR



SLUŽBY

Databáza Lotus Notes sa používa na rýchle vyhľadávanie.

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR



SLUŽBY

Databáza PERINORM

Normy sa vyhľadávajú podľa kľúčových slov, podľa špecifického počtu noriem a zriedka podľa

ICS alebo našej národnej klasifikácie.

Pre vyhľadávanie zahraničných noriem sa používajú databázy Perinorm.

Vyhľadávanie sa môže vykonávať v angličtine, francúzštine a nemčine.

Vyhľadávacie funkcie zahŕňajú:

– rôzne vyhľadávacie polia (počet dokumentov, dátum vydania, kľúčové slová atď.),

– nastavenia premenných vyhľadávania,

– filtre na zdokonaľovanie vyhľadávania,

– množstvo možností kombinácie,

– vyhľadávanie podľa indexu alebo predmetu.

Databáza Perinorm obsahuje zbierky štandardov z: ISO, IEC, ITU, krajiny EÚ, Kanada, USA,

Nórsko, Švajčiarsko, Japonsko, Južná Afrika, Turecko, Rusko, Čína. 

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR



SLUŽBY

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Vyhľadávacia maska:



SLUŽBY

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Výsledok:



SLUŽBY

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Konkrétna norma:



SLUŽBY

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

Výsledok pre odberateľa zasielaný v tlačenej alebo elektronickej forme:

Origin code DE

Document identifier DIN EN ISO 5817

Publication date 2014-06-00

Title (English) Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam 

welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014); German 

version EN ISO 5817:2014

Title (German) Schweißen - Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren 

Legierungen (ohne Strahlschweißen) - Bewertungsgruppen von 

Unregelmäßigkeiten (ISO 5817:2014); Deutsche Fassung EN ISO 5817:2014

Original language de

Withdrawal date

Replaces DIN EN ISO 5817 (2006-10)*DIN EN ISO 5817 (2012-06)*DIN EN ISO 5817 

Berichtigung 1 (2007-10)

Replaced by

Format/Pages 36

Price Print: EUR 107,10 Download: EUR 98,50 Preisgruppe 15



SLUŽBY

Sadzobník produktov a služieb TN ÚNMS SR

B.3. Reprografické služby

Reprografické služby sú poskytované pre potreby ÚNMS SR a organizácie v zriaďovateľskej

pôsobnosti úradu a ďalej iba pre organizácie verejnej správy.



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


