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Aktuálne informácie z činnosti OSEZ



OSEZ ÚNMS SR

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí ÚNMS SR

13 zamestnancov: 

• riaditeľ 

• Útvar skúšobníctva – 8 zamestnancov

• Útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov 

3+1 - zamestnancov



AUTORIZÁCIA A NOTIFIKÁCIA

• Počet autorizovaných osôb - 21

• Vydanie nových rozhodnutí o autorizácii podľa zákona 

o zhode - 6

• Počet autorizácií udelených novým subjektom – 0

• Počet zrušených/ukončených autorizácií – 1 žiadosť

• Počet notifikovaných osôb - 19

• Pridelené identifikačné číslo - 17

• Označenie RTPO - 6



VYKONÁVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI

Vykonávanie kontrolnej činnosti podľa zákona č. 56/2018 Z. z. 

k 31. 10. 2022 – 23 (k 31.12.2022 + 10)

• kontrola na základe poverenia predsedu ÚNMS SR – 6+2

• kontrola vykonávaná v spolupráci so SNAS – 23 (+10)

• kontrola autorizovaných a notifikovaných osôb priamo 

u výrobcu – 4 (k 31.12.2022 + 1)

• kontrola vykonávaná v spolupráci s EK - 0

• v Slovenskej republike - 0

• v inom členskom štáte – 0



VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ 

• Kampaň na Facebook

ÚNMS SR PREDSTAVUJE SLOVENSKÉ AUTORIZOVANÉ

A NOTIFIKOVANÉ OSOBY

• Množstvo informácií k aktuálnym témam na webovom sídle

ÚNMS SR alebo Facebook

• Odpovede na množstvo telefonických a písomných dotazov



ČASOPIS METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO

UNMS.SK

Novinkou je nová rubrika „Predstavujeme slovenské notifikované osoby“. 

VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ 

https://www.unms.sk/stranka/376/e-metrologia-a-skusobnictvo/


VÝNIMKY PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁKONA Č. 56/2018

(5) Určený výrobok môže byť rozhodnutím úradu uvedený na trh bez posudzovania 

zhody podľa § 22 na základe žiadosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu 

štátnej správy, v pôsobnosti ktorých je vydanie technického predpisu z oblasti 

posudzovania zhody, hospodárskeho subjektu16a) počas mimoriadnej situácie17) z 

dôvodu nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu alebo podľa osobitného 

predpisu.17a) V rozhodnutí podľa prvej vety sa uvedie najmä špecifikácia určeného 

výrobku, hospodársky subjekt zodpovedný za sprístupňovanie určeného výrobku na 

trhu a obdobie určené úradom, počas ktorého je možné uvedenie určeného výrobku 

na trh bez posudzovania zhody podľa § 22. Na vydanie rozhodnutia podľa prvej vety 

nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nie je možné sa odvolať. 

Úrad informuje Komisiu podľa osobitného predpisu.17b)

17a) Napríklad čl. 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 v platnom znení, čl. 54 nariadenia 

(EÚ) 2017/746, odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 z 13. marca 2020 o postupoch 

posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením 

COVID-19

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716#poznamky.poznamka-16a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716#poznamky.poznamka-17
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716#poznamky.poznamka-17a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716#paragraf-22
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/56/20210716#poznamky.poznamka-17b


VÝNIMKY PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁKONA Č. 56/2018

Rozhodnutie o uvedení alebo neuvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania 

zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode

• článok 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 v platnom znení

• článok 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 v platnom znení

Nový Metodický postup č. 14 o rozhodovaní o uvedení zdravotníckej pomôcky alebo 

diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro na trh bez posudzovania zhody podľa 

článku 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 54 nariadenia (EÚ) 2017/746 

Výnimky podľa článku 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 a článku 54 nariadenia (EÚ) 

2017/746

https://www.unms.sk/stranka/558/vynimky-podla-mdr-a-ivdr-clanok-59-nariadenia-eu-2017-745-a-clanok-54-nariadenia-eu-2017-746/


EUDAMED - počet informácií o certifikátoch v oblasti zdravotníckych pomôcok 110 32 253 232 0

Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva ÚNMS SR

 2018 

 

 

2019 2020 2021 2022 

Počet autorizovaných osôb 20 21 22 21 21 

Vydanie nových rozhodnutí o autorizácii podľa zákona o zhode 12 15 25 13 6 

Počet autorizácií udelených novým subjektom 0 1 1 1 0 

Počet zrušených/ukončených autorizácií 0 0 1 1 0 

Počet notifikovaných osôb 18 19 20 19 19 

 Pridelené identifikačné číslo  17 17 16 17 

 Označenie RTPO 

 

 2 3 6 6* 

VYKONÁVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI PODĽA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ ZHODY 27 35 23+10 

 kontrola na základe poverenia predsedníčky ÚNMS SR 

 

4 14 6+2 

 kontrola vykonávaná v spolupráci so SNAS 

 

23 21 23+10 

 z toho kontrola autorizovaných a notifikovaných osôb priamo u výrobcu 1 3 4+1 

KONTROLA VYKONANÁ V SPOLUPRÁCI S EK  2 1 0 

 SR 2 1 0 

 inom členskom štáte republike 0 0 0 

KONTROLA SNAS PODĽA  § 24 ODS. 1 ZÁKONA Č. 505/2009 Z. Z.   1 1 1 

ORGANIZOVANIE SEMINÁROV, VYSTÚPENIE ZÁSTUPCOV ODBORU NA 
ODBORNÝCH SEMINÁROCH 

 

3 3 4 5 3 

PROGRAM ROZVOJA SKÚŠOBNÍCTVA - počet úloh (spravovanie 
a aktualizáciu webového sídla www.certifikaty.sk) 

1 1 0 0 0 

EUDAMED  - počet informácií o certifikátoch v oblasti zdravotníckych 
pomôcok 

110 32 253 232 0 

 *4 notifikované osoby majú označenie RTPO a aj pridelené identifikačné číslo



Zákony, NV SR a Nariadenia EÚ
Počet 

výstupov

NV SR č. 436/2008 Z. z. Stroje 187

NV SR č. 149/2016 Z. z. ATEX 56

Z. č. 513/2009 Z. z. Interoperabilita 216

Z. č. 254/2011 Z. z. Prepravovateľné tlakové zariadenia 39

NV SR č. 131/2016 Z. z. Výbušniny 40

NV SR č. 145/2016 Z. z. Meradlá 132

NV SR č. 393/1999 Z. z. Plynové spotrebiče 25

Z. č. 64/2019 Z. z. Zbrane 4148

NV SR č. 70/2015 Z. z. Pyrotechnika 727

NV SR č. 126/2016 Z. z. NAWI 146

NV SR č. 234/2015 Z. z. Jednoduché tlakové nádoby 5

NV SR č. 235/2015 Z. z. Výťahy 2773

NV SR č. 569/2001 Z. z. IVD 12

NV SR č. 582/2008 Z. z. a NV SR č. 166/2020 Z. z. MDD 170

NV SR č. 1/2016 Z. z. Tlakové zariadenia 686

Z. č. 78/2012 o bezpečnosti hračiek 16

Vojenské technické predpisy 436

NV SR č. 236/2015 Z. z. Teplovodné kotle 0

NV SR č. 193/2016 Z. z. Rádiové zariadenia 0

NV SR č. 127/2016 Z. z. EMC 1

NV SR č. 145/2019 Z. z. Elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 70

nariadenie EPaR (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch 217

nariadenie EPaR (EÚ) 2016/424 o lanovkových zariadeniach 0

Výročná správa o činnosti AO/NO za rok 2021

Počet výstupov podľa technických predpisov z oblasti posudzovania 

zhody Počet celkovo 

vydaných 

výstupných 

dokumentov 

posudzovania 

zhody za rok

- 2020 - 10102 

- 2021 - 10875

Zákony, NV SR a Nariadenia EÚ

Počet 

výstupov

2020

Počet výstupov

2021

NV SR č. 436/2008 Z. z. Stroje 187 50

NV SR č. 149/2016 Z. z. ATEX 56 88

Z. č. 513/2009 Z. z. Interoperabilita 216 236

Z. č. 254/2011 Z. z. Prepravovateľné tlakové zariadenia 39 488

NV SR č. 131/2016 Z. z. Výbušniny 40 32

NV SR č. 145/2016 Z. z. Meradlá 132 245

NV SR č. 393/1999 Z. z. Plynové spotrebiče 25 45

Z. č. 64/2019 Z. z. Zbrane 4148 4329

NV SR č. 70/2015 Z. z. Pyrotechnika 727 380

NV SR č. 126/2016 Z. z. NAWI 146 195

NV SR č. 234/2015 Z. z. Jednoduché tlakové nádoby 5 9

NV SR č. 235/2015 Z. z. Výťahy 2773 2498

NV SR č. 569/2001 Z. z. IVD 12 24

NV SR č. 166/2020 Z. z. a nariadenie (EÚ) 217/745 MDD 170 132

NV SR č. 1/2016 Z. z. Tlakové zariadenia 686 742

Z. č. 78/2012 o bezpečnosti hračiek 16 13

Vojenské technické predpisy 436 1119

NV SR č. 236/2015 Z. z. Teplovodné kotle 0 0

NV SR č. 193/2016 Z. z. Rádiové zariadenia 0 11

NV SR č. 127/2016 Z. z. EMC 1 1

Nariadenie EPaR (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch 217 237

Nariadenie EPaR (EÚ) 2016/424 o lanovkových zariadeniach 0 1



NV SR 

č. 

576/20

02 Z. z.

Schvaľov

anie 

pracovn

ých 

postupo

v podľa 

prílohy 

č.1 bod 

3.1.2

Schvaľ

ovanie 

zamest

nancov 

podľa 

prílohy 

č. 1 

bod 

3.1.2 

Schvaľovanie 

zamestnancov 

podľa 

prílohy 

č. 1 

bod 

3.1.3

Typ výstupu: 

certifikát (C), 

schválenie 

(S), protokol 

(P),

protokol  

(WPQR)

Spolu 171 3594 1041 C, S, P, 

WPQR

Výročná správa o činnosti AO/NO za rok 2021

 Počet vydaných výstupných dokumentov podľa NV SR č. 1/2016 Z. z. 

o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu

NV SR č. 1/2016 Z. z. Schvaľovanie pracovných 
postupov podľa prílohy 
č.1 bod 3.1.2

Schvaľovanie 
zamestnancov podľa 
prílohy č. 1 bod 3.1.2 

Schvaľovanie 

zamestnancov 

podľa prílohy č. 1 bod 
3.1.3

Typ výstupu: certifikát (C), 
schválenie (S), protokol (P),
protokol  (WPQR)

2020 171 3594 1041 C, S, P, WPQR

2021 168 4053 1354 C, S, P, WPQR



ČINNOSŤ PRACOVNÝCH SKUPÍN NOTIFIKOVANÝCH OSÔB

Pracovná skupina Členovia Ostatní členovia

Tlakové zariadenia a jednoduché 

tlakové nádoby

TSÚ Piešťany, š.p. 

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. 

Technická inšpekcia, a.s. 

Prvá zváračská, a.s. 

Výskumný ústav zváračský (VÚZ),

E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. 

REAKTORTEST, s.r.o.,

CERTIFICATION OF WELDIG AND 

TESTING, s.r.o. (C-WT)

ÚNMS SR, MPSVaR SR, SOI, NIP 

- IP

Meradlá a váhy s neautomatickou 

činnosťou

SLM, n.o.

SMÚ
ÚNMS SR, SMI

Zdravotnícke pomôcky 

a diagnostické zdravotnícke 

pomôcky in vitro

3EC International, a.s.

bqs. s.r.o.
ÚNMS SR, MZ SR, ŠUKL

Osobné ochranné prostriedky
VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o. 

VIPO a.s.

ÚNMS SR, MPSVaR, MH SR, 

SOI, NIP - IP

Lanovky Technická inšpekcia, a.s. ÚNMS SR, MDV SR, NIP –IP, DÚ

Výťahy

Technická inšpekcia, a.s.

TSÚ Piešťany, š.p.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.

ÚNMS SR, MPSVaR SR, NIP - IP

Strojové zariadenia

TSÚ Piešťany, š.p.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

Technická inšpekcia, a.s.

ÚNMS SR



ČINNOSŤ PRACOVNÝCH SKUPÍN NOTIFIKOVANÝCH OSÔB

• Prerokovávanie aktuálnych tém, ktoré sa riešia na EÚ úrovni

• Prerokovávanie aktuálnych tém, ktoré sa riešia na národnej úrovni

• Aktuálne

– Využívanie per rollam rokovaní – pomoc pri zodpovedaní 
odborných otázok verejnosti



Metodika

(Domov/Posudzovanie zhody/Autorizácia a notifikácia/Metodika)

METODICKÉ POSTUPY ÚNMS SR

https://www.unms.sk/stranka/106/metodika/
https://www.unms.sk/
https://www.unms.sk/stranka/4/posudzovanie-zhody/
https://www.unms.sk/stranka/30/autorizacia-a-notifikacia/


SK legislatíva



1. Zákon č. 268/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z.

o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení

zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

• zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

2. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej

republiky č. 279/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 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

SK LEGISLATÍVA



3. Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

• Návrh zákona bol dňa 12. októbra 2022 predmetom rokovania vlády SR,

ktorá návrh zákona schválila a návrh zákona bol zaslaný do NR SR

• Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. apríla 2023.

4. Návrh zákona o transformácii Technického skúšobného ústavu Piešťany, š. p.

na akciovú spoločnosť

• Návrh zákona bol zaslaný 25.10.2022 na rokovanie Legislatívnej rady

vlády Slovenskej republiky.

• Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. apríla 2023.

SK LEGISLATÍVA



EÚ legislatíva



Nové oblasti s činnosťou notifikovaných osôb:

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 – uplatňovanie od 26. mája

2022

EÚ LEGISLATÍVA



Návrhy nových predpisov EÚ:

• návrh delegovaného nariadenia Komisie (EÚ).../... z 29. 10. 2021, ktorým sa

dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady

2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov

týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, pokiaľ ide o

uplatňovanie základných požiadaviek uvedených v článku 3 ods. 3 písm. d),

e) a f) uvedenej smernice - Delegované nariadenie Komisie bolo zverejnené

v Úradnom vestníku EÚ 12.1.2022 pod číslom 2022/30. Nariadenie je priamo

účinné a uplatňuje sa od 1.8.2024

• návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových 

zariadení na trhu - spoločné nabíjačky - schválila Rada EÚ 24.10.2022 

v znení schválenom Európskym parlamentom. Po jej zverejnení v Úradnom 

vestníku EÚ bude smernica transponovaná novelou nariadenia vlády SR 

č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu - hlavný gestor 

ÚNMS SR

EÚ LEGISLATÍVA



Návrhy nových predpisov EÚ:
• Návrh nariadenia o strojníckych výrobkoch, ktorým sa reviduje smernica 

2006/42/ES – hlavný gestor ÚNMS SR

Prebiehajú rokovania na úrovni Rady pre technickú harmonizáciu 

• Stratégia o normalizácii

• Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1025/2012 o európskej  

normalizácii - prebiehajú rokovania na úrovni Rady pre priemysel - posledné 

rokovanie Coreperu1 sa uskutočnilo s cieľom schváliť finálne kompromisné 

znenie návrhu nariadenia o normalizácii, ktoré bolo predbežne dohodnuté na 

trialógu s EP

• návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých 

batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 

2019/1020 - hlavný gestor MŽP SR

EÚ LEGISLATÍVA



Návrhy nových predpisov EÚ:
• návrh nariadenia o umelej inteligencii (Akt o umelej inteligencii - AIA) –

hlavný gestor MIRRI SR

• Návrh Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v 

európskom partnerstve o metrológii – gestor MŠVVŠ SR

• Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 

harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, ktorým 

sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 305/2011 –

gestor MDV SR 

• Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámec 

na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov a zrušuje 

smernica 2009/125/ES / podľa pokynov a  termínov EK

EÚ LEGISLATÍVA



Návrhy nových predpisov EÚ:
EK zverejnila balík legislatívnych návrhov na vytvorenie nástroja pre núdzové

situácie na jednotnom trhu pod názvom Single Market Emergency Instrument

(SMEI):
• návrhu nariadenia o nástroji pre núdzové situácie

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a

Single Market emergency instrument and repealing Council Regulation No (EC) 2679/98

• návrhu nariadenia EP a Rady (tzv. omnibus, ktorým sa mení 5 nariadení)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending

Regulations (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 and (EU) No

305/2011 as regards emergency procedures for the conformity assessment, adoption of

common specifications and market surveillance due to a Single Market emergency

• návrh smernice EP a Rady (tzv. omnibus, ktorou sa mení 14 smerníc)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending

Directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU,

2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU,

2014/53/EU and 2014/68/EU as regard emergency procedures for the conformity

assessment, adoption of common specifications and market surveillance due to a Single

Market emergency

EÚ LEGISLATÍVA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0459&qid=1663761832847
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0461&qid=1663761832847
https://skolakalina.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zMzkyOCZzdWJwYWdlPTI1


Prehľad všetkých

technických predpisov z oblasti posudzovania zhody 

SK a EÚ LEGISLATÍVA

https://www.unms.sk/stranka/92/technicke-predpisy-z-oblasti-posudzovania-zhody/


Akreditácia pre účely notifikácie



Zosúladenie akreditácií notifikovaných osôb s požiadavkami dokumentu

EA-2/17 M: 2020 - EA Document on Accreditation for Notification Purposes

Dátum schválenia: 14. apríl 2020, Dátum implementácie: Apríl 2021,

Ktorý SNAS transponoval dokumentom:

SNAS: MSA-N/01EA Dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020)

Účinnosť od: 29.04.2022, uplatňovanie od 23. apríla 2023

• Požiadať SNAS a ÚNMS SR o zosúladenie je možné do 17. decembra 2022 –

výkon posudzovaní so SNAS (tento rok spolu všetkých cca 33).

• Zmeny sa týkajú najmä akreditovaných notifikovaných osôb, ktoré vykonávajú

činnosti notifikovaných osôb prostredníctvom certifikačného orgánu na výrobky a

inšpekčného orgánu (dosiahnutie súladu s požiadavkami MSA-N/01EA).

• Dokument sa primerane uplatňuje aj pri činnostiach autorizovaných osôb (činnosti

podľa národnej legislatívy)

AKREDITÁCIA PRE ÚČELY NOTIFIKÁCIE



EA-2/17 M: 2020 bod 4.2 

IMPLEMENTÁCIA

NAB musia použiť preferovanú normu ako základ na akreditáciu na účely notifikácie. Akákoľvek

akreditácia na účely notifikácie, na ktorú sa nepoužila preferovaná norma, sa musí zdôvodniť

existenciou zverejnenej požiadavky notifikujúceho a/alebo regulačného orgánu (napr. zákon,

nariadenie, vyhláška, zverejnený procedurálny dokument NA), ktorá je záväzná pre CAB, a na

základe ktorej sa neakceptuje preferovaná, ale iná norma. Toto odôvodnenie musí NAB

zaznamenať a na požiadanie sprístupniť EA a poskytnúť pre vzájomné hodnotenie.

UNMS SR pripravil novelu: MP 05: 2020 Metodický postup č. 05 Metodický postup o zásadách na

udelenie autorizácie a notifikácie v znení Dodatku č. 01 účinného od 03.01.2022

Príloha č. 10 MP Zoznam požadovaných technických noriem ÚNMS SR používaných na

akreditáciu na účely notifikácie podľa jednotlivých technických predpisov z oblasti posudzovania

zhody - ustanovenie preferovaných technických noriem pre jednotlivé technické predpisy z oblasti

posudzovania zhody a postupy posudzovania zhody (moduly)

- SNAS implementoval uvedený zoznam do dokumentu MSA-N/01EA

AKREDITÁCIA PRE ÚČELY AUTORIZÁCIE A NOTIFIKÁCIE

https://www.unms.sk/files/docs/uplne-znenie-mp-5-2020-v-zneni-dodatku-c-01-61d41b6d2282f.pdf
https://www.unms.sk/files/docs/p10-ira-052020-mepo-uz01-zoznam-pozadovanych-technickych-noriem-61d41e36724b4.pdf


Spôsobilosť autorizovaných a notifikovaných osôb

Prehľad použitých technických noriem 

vo vzťahu k vykonávaným činnostiam

AKREDITÁCIA PRE ÚČELY AUTORIZÁCIE A NOTIFIKÁCIE

https://www.unms.sk/stranka/98/sposobilost-autorizovanych-a-notifikovanych-osob/


1. Online konferencia Deň skúšobníctva 

Konferencia sa uskutoční dňa 4. novembra 2022 v čase 8:30 h do 15:00 h prostredníctvom 

online platformy.

Konferencia je určená pre príslušné organizácie štátnej správy, Slovenskú národnú akreditačnú 

službu a autorizované a notifikované osoby.

2. Workshop na tému Zdravotnícke pomôcky

Workshop sa uskutoční 16. novembra 2022 od 8:30 h do 16:30 h v zasadačke B010 na 

Karloveskej ulici 63, Bratislava.

Workshop je určený pre príslušné organizácie štátnej správy, Slovenskú národnú akreditačnú 

službu a notifikované osoby.

3. Online workshop na tému Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie

Workshop sa uskutoční 23. novembra 2022 od 9:30 h do 11:30 h prostredníctvom online 

platformy.

Workshop je určený pre príslušné organizácie štátnej správy.

Deň skúšobníctva 2022



Deň skúšobníctva 2023

spojený s odovzdávaním cien

J.W.Kempelena za skúšobníctvo
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