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Aktuálne zo sveta technickej normalizácie

1. 100 rokov československej technickej normalizácie (1922 – 2022)

- Rok 2022 je jubilejným 100. rokom spoločného vývoja českej 

a slovenskej technickej normalizácie.

- Vydaná brožúrka reflektujúca históriu vývoja aj smerovania – bude 

dostupná aj online.   

- Pamätné plakety z

mincovne Kremnica. 
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1. 100 rokov československej technickej normalizácie (1922 – 2022)

- 20.10.2022 gala večer v Historickej budove Národnej rady Slovenskej 

republiky. Pozvaná prezidentka SR, ministri a štátni tajomníci. 

Zúčastnených 128 hostí. 

- Zahraniční hostia, sponzori, videá z ISO a IEC, 

odovzdanie plakety ZSVTS p. predsedníčke.

- Príprava reportáže v TA3: jeden z programov

Katrin Lengyelovej. 

- Známka pri tejto príležitosti vydaná Slovenskou 

poštou (I. Benca), emisia oznámená aj v RTVS. 

Za 24 hodín predaných 2 910 ks. 
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2. Niečo zo štatistík 

STN v AJ:

Percentuálny podiel vydaných STN v AJ (2021): 89,96 % = 1 676 ks

Percentuálny podiel vydaných STN v AJ (10_2022): 88,63 % = 1 473 ks

STN v SJ:

Percentuálny podiel vydaných STN v SJ (2021): 10,04 % = 187 ks 

Percentuálny podiel vydaných STN v SJ (10_2022): 11,37 % = 189 ks 

Príjem: 

Príjem z predaja STN + ostatných produktov (2021): 786 036,08 €

Príjem z predaja STN + ostatných produktov (10_2022): 599 169,63 €



2021 10_2022

11 11

1 863 1 662

80 611 76 736

187 (10,04 %) 189 (11,37 %)

6 661 (8,26 %) 5 898 (7,69 %)

17 17,2

0 0

62 49

1 614 1 424

1 676 (89,96 %) 1 473 (88,63 %)

73 950 (91,74 %) 70 838 (92,31 %)

152,36 133,9

113 472,29 €              

(ŠR 93 674,47 €,    

CEN 17 321,64 €,     

CLC 2 476,18 €)

48 029,30 €                      

(ŠR 36 677,05  €           

CEN   10 383,13  €                        

CLC    969,12 €)             

786 036,08 € 599 169,63 €

z toho STN-online 

450 655,00 €

z toho STN-online  

350 964,75 €

Počet pracovníkov z úseku technickej normalizácie(Úsek 30), alebo oddelenia 

technickej normalizácie (701) /reálny/:

vydané v jazyku člena CEN/CENELEC

Prehľad činností a položiek 2021 až po 10_2022

celkový počet vydaných noriem

Finančné prostriedky uhradené 

externým spracovateľom na tvorbu 

STN a TNI 

vydané v origináli

zahŕňa úhradu faktúr a finančných plnení 

spracovateľom úloh TN

počet strán vydaných v SJ (% z celk. počtu)

počet noriem na zamestnaca

vydané oznámením

Celkový počet vydaných STN, TNI                    

(vrátane zmien a opráv):

počet noriem na zamestnaca

počet vydaných v SJ (% z celk. počtu)

vydané v Aj (oznámením, v origináli)

počet strán vydaných v AJ (% z celk. počtu)

počet strán

Tržby za predaj šlužieb a tovaru 

(uhradené faktúry)

zahŕňa príjmy z predaja elektronických 

produktov, z predaja noriem v papierovej 

forme, Vestníka, publikácií, časopisov a iných 

služieb



3. Technická normalizácia a vzdelávanie

Aktuálne zo sveta technickej normalizácie

- Rok 2022: popularizácia TN a prvé prednášky na univerzitách. 

Príprava workshopov. Digitálne prihlasovanie. Prví záujemci: 

1. STU BA: Manažment kvality a ISO 900X

2. TUKE: logistika, geológia, environment a ISO 900X

3. SPU NR: základy TN, medzinárodné prostredie, globalizácia

- Príprava workshopu so Strednou odbornou školou technológií

a remesiel v Bratislave: výklady niektorých STN priamo

spracovateľmi + exkurzia na pracovisku OTN.

- Univerzita Mateja Bela, environment, TN a moderná ekonomika:

v súčasnosti spolupráca našich špecialistov, v roku 2023 sa

predpokladá spoločné vystúpenie na prednáškach v Ženeve.



3. Technická normalizácia a vzdelávanie

Aktuálne zo sveta technickej normalizácie

- International Standard Institute of the Next Generation: nominácia 

žiakov zo SR. Spolupráca začatá pri spoločnej diskusii v Abu Dhabí. 

- Úrad pre územné plánovanie a výstavbu: OTN poskytuje 

poradenstvo a know-how v oblasti aplikácie a revízií TN. 

- 2023: začiatok prác na brožúre / učebnici, ktorá bude môcť slúžiť ako 

vzdelávací materiál pre VŠ a SŠ. Predpokladá sa získanie ISBN 

čísla za účelom jej lepšej distribúcie. 
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4. Slovenská technická normalizácia a svet

- SlovakiaTech 2022: mýty a fakty o TN + TN v praxi. Význam TN pre 

inovácie, výskum a vývoj. Spolupráca so Sharvan Bike (p. 

Manduľák). Reprezentácia ÚNMS SR a činnosti populárnou formou 

(podpredseda ÚNMS SR + vedúca odd. podpory OTN).

- Abu Dhabí: valné zhromaždenie ISO. Predsedníčka + riaditeľ OTN. 

Viac ako 5 300 delegátov. Udržateľnosť a globálny rozvoj, 

formovanie budúcnosti. Voľba nového prezidenta ISO: Dr. Sung 

Hwan Cho. 

- Návšteva SR v ČR (ČAS a ÚNMZ ČR): 100 rokov československej 

technickej normalizácie. Spolupráca a vzájomné učenie sa. 

Transformácia OTN – skúsenosti z ČR. 

- USA: valné zhromaždenie IEC. Budúcnosť a smerovanie. Spolu 

takmer 2 000 delegátov z celého sveta. SR jeden z nich. 
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5. Efektívne a systematicky 

- Aktualizácia sústavy STN a TNI:  práve teraz 40. až 60. roky 20. 

storočia. Informácia na webe ÚNMS SR – námietky k rušeniu TN a 

návrhy na revíziu. 

- Strojové preklady: aktualizácia sústavy a ostatné interné procesy 

údržby a aktualizácie databáz vedúce k automatizácii niektorých 

činností. Mustry, terminológia a ostatné. 

- Príprava do budúcnosti: viac prostriedkov na preklady, lepšie 

vyplácanie (zmena spôsobu vyplácania spracovateľov a rozdelenie 

etáp prác). 

- Lepší výber spracovateľa, viac spracovateľov: zmena hodnotiacich 

kritérií a iný spôsob evidencie. 
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5. Efektívne a systematicky 

- „Recyklačný kontajner“ PRTN : možnosť prihlásiť sa aj na staršie 

úlohy, ktoré sú stále aktuálne. 

- Skrátenie intervalov : PP, pôvodných STN aj PRTN a automatické 

sledovanie termínov - 95% omeškaní nie je spôsobených OTN. 

- Zmeny VOP a IRA : konečný návrh bez nosičov, zrušenie pomerného 

podielu spracovateľovi pri nedokončenej úlohe, odstupovanie OTN 

od úloh, väčšie kompetencie OTN pri jednotlivých spracovateľoch.  
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6. Čo nás čaká 

- Eurokódy : rok 2023 prinesie novú generáciu eurokódov stavebných 

konštrukcií. Predpokladá sa ich spád v období asi 5 rokov. Potreba 

prekladov do SJ – čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie. Dokonalé 

pochopenie a preklad = výnimočná zodpovednosť OTN a 

spracovateľov.

- Zákon a MPK: novela zákona o TN v MPK do 10.11.2022. Cieľom 

návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre možnosť 

ÚNMS SR poveriť inú právnickú osobu (ďalej len „poverená 

právnická osoba“) vykonávaním niektorých alebo všetkých činností 

slovenského národného normalizačného orgánu v súlade so 

zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení 

neskorších predpisov.

- V nadväznosti na to: odčlenenie OTN za účelom zvýšenia 

efektívnosti, lepšieho financovania, možnosti poskytovať komerčné a 

pro-zákaznícke služby, zjednodušenia niektorých procesov. 
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7. Viac k zákonu 

- Predbežná informácia PI/2022/132: portál Slov-lex v termíne od 

02.06.2022 do 10.06.2022. Zapojené subjekty : Asociácia 

priemyselných zväzov a dopravy, MH SR.

- Konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi a inými 

zainteresovanými stranami: od 07.07.2022 do 03.08.2022 formou 

výmeny informácií prostredníctvom osobných a online rokovaní.

Zapojené subjekty: Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, 

Slovenská komora architektov, (Zväz stavebných podnikateľov 

Slovenska), MO SR, MV SR, MŽP SR.

Okruhy diskusií: zadefinovanie vzťahu TN a legislatívy, poverená 

právnická osoba, centrá pre technickú normalizáciu, bezodplatné 

sprístupňovanie STN / TNI, výšky úhrad a osobitné zľavy za produkty a 

služby pre ministerstvá a iné ÚOŠS, existencia RTN a zachovanie 

štruktúr TK po transformácii.
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7. Viac k zákonu

- August 2022: písomná konzultácia s MF SR k možnosti vkladu 

hnuteľného majetku štátu v správe ÚNMS SR súvisiaceho s činnosťou 

technickej normalizácie do existujúcej neziskovej organizácie ako 

poverenej právnickej osoby vykonávajúcej činnosti technickej 

normalizácie.

- Osobitné stretnutia:

1. 24.06.2022 v Prahe s generálnou riaditeľkou CEN 

a CENELEC Elenou Santiago Cid

2. 22.08.2022 stretnutie s riaditeľom Slovenskej legálnej 

metrológie, Ing.  Petrom Vookom

3. 05.09.2022 mimoriadne zasadnutie členov Rady pre 

technickú normalizáciu 

4. 21.09.2022 stretnutie s generálnym tajomníkom ISO Sergio 

Mujica v Abú Zabí

5. 05.11.2022 stretnutie s generálny tajomníkom IEC Philippe 

Metzger počas Valného zhromaždenia IEC
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7. Viac k zákonu

- Aktuálne je zákon medzirezortnom pripomienkovom konaní pod 

číslom LP/2022/662. Medzirezortné pripomienkové konanie bude 

trvať do 10.11.2022. 

Priamy link na úvodnú stránku materiálu: https://www.slov-

lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/662.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/662
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7. My a spoločenská zodpovednosť 

- Vestník elektronicky, úspora papiera: prebiehajúce diskusie a 

skúmanie možností vydávania čisto elektronického vestníka za 

účelom rýchlejšieho prenosu a dostupnosti informácií, ale najmä z 

dôvodu úspory zdrojov a ochrany životného prostredia – úspora 

papiera a tlačiarenských farieb. 

- Zmena niektorých interných postupov a procesov: elektronická forma 

bez papiera. 

- Príprava projektu klimatizácie a vykurovania budovy Karloveská: 

výber úspornej a energeticky efektívnej varianty. Možnosť 

efektívnejšieho kúrenia v prechodnom období (namiesto elektrických 

radiátorov ohrev tepelným čerpadlom klimatizačnej jednotky). 

- Zbierka pre azylové domy. 
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Ďakujem za pozornosť.


