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Počet autorizovaných osôb 
 
 

 

Skúšobníctvo 

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             

24 21 22 18             



ÚNMS SR 

 

- Autorizujúca autorita – vykonáva autorizáciu 

 

- Notifikujúca autorita na smernice Nového prístupu 

  (okrem stavebných výrobkov) 

 autorizované osoby oznámené Európskej  

 komisii a ostatným členským štátom 
 

 

Skúšobníctvo 



ÚNMS SR 

- plní funkciu národného sekretariátu C.I.P.  

 

Stála medzinárodná komisia na skúšky ručných zbraní C.I.P. 

- ÚNMS SR zabezpečuje plnenie medzivládneho Dohovoru  

o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných  

zbraní z 1. júla 1969. Dohovor je multilaterálnou dohodou  

14 zmluvných strán (uznávanou vo viac ako 50 krajinách sveta)  

a jeho depozitárom je Belgické kráľovstvo.  

Slovenská republika je riadnym členom tohto dohovoru  

od 20. septembra 1996.  

- Slovenská republika má 2 schválené skúšobne C.I.P. 

 KONŠTRUKTA -Defence, a.s. 

 Liptovská skúšobňa, s.r.o.  
 Skúšobníctvo 



Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb 

 
 

 

Skúšobníctvo 



Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spôsobilosť AO-NO podľa zákona č. 2641999 Z. z.  

Skúšobníctvo 

1. Spôsobilosť AO-NO podľa zákona č. 2641999 Z. z..xlsx
1. Spôsobilosť AO-NO podľa zákona č. 2641999 Z. z..xlsx
1. Spôsobilosť AO-NO podľa zákona č. 2641999 Z. z..xlsx
1. Spôsobilosť AO-NO podľa zákona č. 2641999 Z. z..xlsx


Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva  
 
 

 

Skúšobníctvo 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Vydanie nových rozhodnutí o autorizácii 13 9 8 9 21 

Počet autorizácií udelených novým 

subjektom 

1 0 0 0 0 

Počet zrušených/ukončených autorizácie 2 2 1 0 3 

Počet notifikovaných osôb 24 23 20 21 17 

Transpozícia smerníc (EÚ) 

a implementácia nariadení (EÚ) 

1 1 1 4 9 

Kontrola činnosti 

autorizovaných/notifikovaných osôb 

8 19 21 27 25 

Organizovanie seminárov, účasť 

zástupcov odboru skúšobníctva na 

odborných seminároch 

1 0 2 2 5 



Kontrolná činnosť 
 

- Spolupráca so Slovenskou národnou  

 akreditačnou službou 

 

- Spolupráca s Európskou komisiou  
 Povinné spoločné posudzovanie podľa  

• nariadenia Komisie (EÚ)  č. 920/2013 z 24. septembra 2013  

o autorizácii notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa  

smernice Rady 90/385/EHS  

o  aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach  

a smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach 

• nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796  

z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa  

zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004.  

 

 
Skúšobníctvo 



Prehľad aktuálne platných právnych predpisov 
  

 

 
 

Technické predpisy z oblasti posudzovania zhody 
 

http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/zoznam_ 
suvisiacich_predpisov_s_264/Zoznam%20suvisiacich%20predpisov.pdf  

 

Skúšobníctvo 

2. Zoznam súvisiacich predpisov.xlsx
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/zoznam_suvisiacich_predpisov_s_264/Zoznam suvisiacich predpisov.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/zoznam_suvisiacich_predpisov_s_264/Zoznam suvisiacich predpisov.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/zoznam_suvisiacich_predpisov_s_264/Zoznam suvisiacich predpisov.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/zoznam_suvisiacich_predpisov_s_264/Zoznam suvisiacich predpisov.pdf


Transpozícia smerníc (EÚ) a implementácia nariadení (EÚ) 

 
 

V roku 2016 nadobudlo účinnosť 12 nariadení vlády SR,  

ktorými bola zabezpečená transpozícia  

smerníc EÚ Nového prístupu: 

• ÚNMS SR pripravilo 8 

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

pripravilo 3  

• Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo 1 

 

 

Skúšobníctvo 



Transpozícia smerníc (EÚ) a implementácia nariadení (EÚ) 

 
 

ÚNMS SR pripravil  

• vyhlášku ÚNMS SR č. 187/2016 Z. z., ktorou sa mení  

a dopĺňa vyhláška ÚNMS SR č. 516/2003 Z. z.  

o  technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení  

a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe  

ich označovania, ktorou sa čiastočne implementuje  

nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2403  

z 15. decembra 2015, ktorým sa stanovujú spoločné  

usmernenia pre normy a techniky na deaktiváciu  

na zabezpečenie trvalej nepoužiteľnosti  

deaktivovaných strelných zbraní 
 

Skúšobníctvo 



Transpozícia smerníc (EÚ) a implementácia nariadení (EÚ) 

 
 

ÚNMS SR pripravil 

 

nariadenie vlády č. 60/2017 o postupe, rozsahu  

a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu  

technického predpisu  

 

Skúšobníctvo 



Nové právne predpisy Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

• nariadenie 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových  

zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES  

• nariadenie 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných  

prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS  

• nariadenie 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch  

spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES  

• nariadenie 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych  

pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES)  

č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení  

smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 

• nariadenie 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických  

zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení  

smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ 

• nariadenie 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec 

pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ  

 

Skúšobníctvo 



Zákon č. 51/2017 Z. z. 

 

z 1. februára 2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

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 a ktorým sa menia  

a dopĺňajú niektoré zákony  
(účinnosť od 1. apríla 2017) 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/51/20170401  

 

Zákon č. 51/2017 Z. z. 
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Zákon č. 51/2017 Z. z. 

  
 

mení a dopĺňa zákon č. 

• 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách  

na výrobky a o posudzovaní zhody  

• 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

• 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných  

skutočností 

• 78/2012 Z . Z. o bezpečnosti hračiek 

• 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie  

vymedzených úsekov pozemných komunikácií 

• 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových  

zariadeniach 
Zákon č. 51/2017 Z. z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/264/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/215/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/215/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/78/20170401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/474/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/474/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/254/


78/2012 Z . Z. o bezpečnosti hračiek 

 Čl. IV 
sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. § 18 vrátane nadpisu znie: 

„§ 18 Autorizácia 

Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len autorizovaná osoba, ktorá je  

rozhodnutím úradu oprávnená podľa osobitného predpisu19a) na vykonávanie úloh posudzovania  

zhody podľa tohto zákona a notifikovaná Európskej komisii a ostatným členským štátom  

podľa § 19.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: 
„19a) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.  

 

2.§ 19 vrátane nadpisu znie: 

„§ 19 Notifikácia 

(1) Notifikácia je oznámenie úradu adresované Európskej komisii a členským štátom podľa  

osobitného predpisu,19b) že autorizovaná osoba bola rozhodnutím úradu oprávnená  

na posudzovanie zhody určených výrobkov a spĺňa požiadavky podľa tohto zákona, ktorým sa  

preberajú alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie. Úrad v oznámení uvedie  

informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania zhody a o určenom výrobku, 

ako aj potvrdenie spôsobilosti podľa osobitného predpisu.19c) Ak autorizovaná osoba nepredložila  

osvedčenie o akreditácii podľa osobitného predpisu,19d) poskytne úrad Európskej komisii  

a členským štátom dokumenty, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek podľa osobitného  

predpisu.19e)  

Zákon č. 51/2017 Z. z. 



78/2012 Z . Z. o bezpečnosti hračiek 

 (2) Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť  

notifikovanej osoby, keď ju Európska komisia zapíše do zoznamu notifikovaných osôb a pridelí  

jej identifikačné číslo.  

(3) Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou. 

(4) Úrad oznamuje Európskej komisii postup autorizácie a notifikácie, spôsob kontroly  

notifikovanej osoby a ich zmeny.“.  

 

3. V § 20 ods. 7 písm. c) a f), ods. 8, ods. 11 písm. a) a v § 21 ods. 12 sa vypúšťajú slová „ods. 2“.  

4. V § 21 sa vypúšťa odsek 14. 

5. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 29a 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017 

Notifikácia vykonaná podľa predpisu účinného do 31. marca 2017 zostáva  

v platnosti do 31. decembra 2017.“.  

Zákon č. 51/2017 Z. z. 



254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach 

 sa mení a dopĺňa takto:  

1. 

V § 14 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „žiadateľ“)“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu16a)“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie: 
„16a) § 11 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.“.  

2. 

V § 14 sa vypúšťajú odseky 7 a 9 až 13. 

Doterajšie odseky 8 a 14 sa označujú ako odseky 7 a 8. 

3. 

V § 16 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie: 

„l) 

plniť ďalšie povinnosti, ak to ustanovuje osobitný predpis.18a)“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie: 
„18a) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.  

4. 

Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 23a 

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017 

Rozhodnutia o autorizácii vydané pred 1. aprílom 2017 zostávajú v platnosti do uplynutia  

ich platnosti, najneskôr do 31. júla 2019.“.  

Zákon č. 51/2017 Z. z. 



145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

 sa mení a dopĺňa takto:  

V sadzobníku správnych poplatkov časti  

XVII. METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY položka 237 znie:  

Zákon č. 51/2017 Z. z. 

„a) Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného 
predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria 
dokumenty podľa osobitného predpisu47ac)  

1 000 eur 

b) 

Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného 
predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria 
aspoň pre jeden technický predpis z oblasti 
posudzovania zhody výlučne dokumenty 
podľa osobitného predpisu47ad)  

5 000 eur 

c) 
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného 
predpisu47ae) .  

330 eur 

d) 
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného 
predpisu47af)  

33 eur 

e) 
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného 
predpisu47ag)  

330 eur“. 



Zákon č. 264/1999 Z. z. 

 Implementácia nariadení Európskeho parlamentu a Rady : 

• č. 1025/2012 o európskej normalizácii 

• č. 764/2008 z 9. júla 2008,  
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania  

určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky,  

ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh  

v inom členskom štáte 

• č. 765/2008 z 9. júla 2008,  
• ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu  

nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 

• 2016/424 o lanovkových zariadeniach články 22 až 38  

• 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch  

články 20 až 36  

• 2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich  

plynné palivá články 19 až 35  
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Zákon č. 264/1999 Z. z. 

 Transpozícia: 

• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  

2015/1535  
z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup poskytovaní  

informácií v oblasti technických noriem a predpisov  

a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti 

• ďalších smerníc 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  

zosúladených s Novým legislatívnym rámcom EÚ 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. 

  
 

Základné ustanovenia 

§ 1 Predmet úpravy 

§ 2 Základné ustanovenia 

§ 3 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

§ 4 Technický predpis 

 

Technické predpisy a technické normy 

§ 5 Technická norma 

§ 6 Pôsobnosť slovenského národného normalizačného orgánu  

 a tvorba slovenskej technickej normy  

§ 6a Ochrana slovenskej technickej normy 

§ 7 Zhoda so slovenskými technickými normami 

§ 8 Informačné povinnosti 

§ 8a Informačné povinnosti voči úradu 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. 

  
 

Výrobky, určené výrobky a ich uvádzanie na trh 

§ 9 Určené výrobky 

§ 10 Povinnosti výrobcu 

§ 10a Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu 

§ 10b Povinnosti dovozcu 

§ 10c Povinnosti distribútora 

§ 10d Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora 

 

Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov 

§ 11 Autorizácia 

§ 11a Notifikácia 

§ 11b Práva a povinnosti autorizovanej osoby 

§ 12 Posudzovanie zhody 

§ 13 ES vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. 

  
 

Značky zhody a označenia 

§ 17 Značky 

§ 21 Označenie CE 

 

Dohľad nad trhom 

§ 30 Orgán dohľadu 

§ 31 Výmena informácií 

§ 32 Pokuty 

 

Spoločné ustanovenia 

§ 33 Uznávanie zahraničných dokladov a značiek 

§ 33a 

§ 34 Konanie 
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Zákon č. 264/1999 Z. z. 

  
 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 35 

§ 36 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2017 

§ 36a 

§ 36b 

§ 37 Zrušovacie ustanovenie 

 

Príloha: Zoznam preberaných právne záväzných aktov EÚ 
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Metodické postupy ÚNMS SR 

- MP č. 7/2016 Metodický postup o zásadách  

pre udelenie autorizácie a notifikácie                                                               

- MP č. 8/2016 Metodický postup na kontrolu činnosti 

autorizovaných osôb a notifikovaných osôb  

podľa 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 

Metodické postupy ÚNMS SR 



Metodické postupy ÚNMS SR 

  
 

Metodické postupy ÚNMS SR sú publikované                            

na webovom sídle ÚNMS SR v sekcii                                                 

Skúšobníctvo / Metodika 

MP č. 7/2016 v znení dodatku č. 1 

http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/metodicky_postup/MP%207-

2016%20%20UZv%20zneni%20dodatku%20c.%2001_uc.%201.4.2017.pdf 

MP č. 8/2016 

http://www.unms.sk/swift_data/source/2016/os/metodicke_pokyny_2016/Metodicky%

20postup%20na%20kontrolu%20cinnosti%20autorizovanych%20osob%20a%20notifi

kovanych%20osob%20podla%20zakona%20c.%20264_1999%20Z.%20z..pdf 

Metodické postupy ÚNMS SR 

http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/metodicky_postup/MP 7-2016  UZv zneni dodatku c. 01_uc. 1.4.2017.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/metodicky_postup/MP 7-2016  UZv zneni dodatku c. 01_uc. 1.4.2017.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/metodicky_postup/MP 7-2016  UZv zneni dodatku c. 01_uc. 1.4.2017.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2017/osaez/metodicky_postup/MP 7-2016  UZv zneni dodatku c. 01_uc. 1.4.2017.pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2016/os/metodicke_pokyny_2016/Metodicky postup na kontrolu cinnosti autorizovanych osob a notifikovanych osob podla zakona c. 264_1999 Z. z..pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2016/os/metodicke_pokyny_2016/Metodicky postup na kontrolu cinnosti autorizovanych osob a notifikovanych osob podla zakona c. 264_1999 Z. z..pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2016/os/metodicke_pokyny_2016/Metodicky postup na kontrolu cinnosti autorizovanych osob a notifikovanych osob podla zakona c. 264_1999 Z. z..pdf
http://www.unms.sk/swift_data/source/2016/os/metodicke_pokyny_2016/Metodicky postup na kontrolu cinnosti autorizovanych osob a notifikovanych osob podla zakona c. 264_1999 Z. z..pdf


Pripravované právne predpisy 

 ktorými bude zrušený zákon č. 264/1999 Z. z.: 

• Zákon č. .../2018 Z. z. o technickej normalizácii a o zmene  

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 

 

• Zákon č. .../2018 Z. z. o poskytovaní informácií  

o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu  

tovaru a o zmene 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 

 

• Zákon č. .../2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,  

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pripravované právne predpisy 



Pripravované právne predpisy 

 

 

 
 

Pripravujeme: 

• Zákon o posudzovaní zhody strelných zbraní a streliva 

 

• Vyhláška ÚNMS SR o podrobnostiach o technických  

požiadavkách, postupoch skúšania a spôsobe  

označovania strelných zbraní a streliva  

podľa medzinárodnej zmluvy,  

ktorou je Slovenská republika viazaná 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pripravované právne predpisy 



Ďakujem za pozornosť 

 

monika.laurovicova@normoff.gov.sk 

 

www.unms.sk  

 

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

