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1. Úvod 

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody 

a akreditácie orgánov posudzovania zhody (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“) 

predstavuje zámery a ciele Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) na roky 2021 až 2024. Koncepciu štátnej politiky vypracúva 

ÚNMS SR na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

Ďalšie kompetencie ÚNMS SR vyplývajú z osobitných predpisov, ktoré sú v jeho gescii. 

Činnosti ÚNMS SR uvedené v prílohe Koncepcie štátnej politiky sú v medzinárodnom 

kontexte chápané ako infraštruktúra kvality a v európskom kontexte tvoria nosné piliere 

Jednotného trhu Európskej únie (ďalej len „EÚ“) s tovarom v harmonizovanej 

a neharmonizovanej oblasti.  

Ambíciou ÚNMS SR počas nasledujúcich štyroch rokov je v súlade s Programovým 

vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024, podporiť podnikateľské 

prostredie, najmä malé a stredné podniky, znížiť administratívnu záťaž zlepšením vlastných 

vnútorných procesov, nastaviť spravodlivejší a transparentnejší systém výberu pokút, zvýšiť 

kvalitu organizácií verejnej správy, zvýšiť digitalizáciu procesov, zlepšiť komunikáciu 

s verejnosťou s cieľom flexibilného reagovania na požiadavky trhu s následným aplikovaním 

týchto požiadaviek do legislatívy a zabezpečiť hospodárnejšie nakladanie verejnými 

prostriedkami s prihliadnutím na blížiace sa náročné obdobie konsolidácie verejných financií 

v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) v najbližších rokoch. 

Zámery a ciele definované v Koncepcii štátnej politiky sú zároveň prepojené so zámermi 

a cieľmi organizácií v rezortnej pôsobnosti ÚNMS SR, a to v oblasti metrológie 

so Slovenským metrologickým ústavom, Slovenským metrologickým inšpektorátom 

a Slovenskou legálnou metrológiou, n. o., v oblasti akreditácie so Slovenskou národnou 

akreditačnou službou a profesijnými združeniami a asociáciami v oblastiach pôsobnosti 

ÚNMS SR.  

V rezortnej pôsobnosti ÚNMS SR je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., ktorý 

zabezpečuje certifikačné činnosti v rámci udelenej akreditácie, autorizácie a notifikácie 

v rozsahu potrieb trhu.   

2. Oblasť pôsobnosti ÚNMS SR  

  TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA 

Technická normalizácia je jedným z nosných pilierov Jednotného trhu EÚ s tovarom. 

Výsledkom činností technickej normalizácie sú technické normy, používanie ktorých 

významným spôsobom uľahčuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v jednotlivých oblastiach 

hospodárskej činnosti, znižuje náklady, čím výrazne podporuje konkurencieschopnosť 

podnikateľských subjektov. Technické normy špecifikujú základné požiadavky na kvalitu 

a bezpečnosť výrobkov a služieb, čím prispievajú k ochrane spotrebiteľov a zároveň 

obsahujú environmentálne aspekty, čím podporujú udržateľný rozvoj. 
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Hlavnou činnosťou ÚNMS SR v postavení tvorcu štátnej politiky v oblasti technickej 

normalizácie je určovať jej koncepciu a strategické ciele so zohľadnením vývoja na európskej 

a medzinárodnej úrovni a v rámci EÚ participovať na činnosti výboru Európskej komisie 

pre normy. V postavení ÚNMS SR ako slovenského národného normalizačného orgánu 

(ďalej len „NNO“) je to najmä plnenie povinností, ktoré mu vyplývajú z členstva v európskych 

a medzinárodných normalizačných organizáciách, zabezpečovanie tvorby slovenských 

technických noriem (ďalej len „STN“) ich zmien a opráv, technických normalizačných 

informácií (ďalej len „TNI“) a ich opráv, ich preverovanie a zrušenie v spolupráci 

so zainteresovanými stranami, poskytovanie STN a TNI vrátane zabezpečovania ich ochrany 

a udeľovanie súhlasu za citovanie častí STN alebo TNI. Tvorba STN a TNI v štátnom jazyku 

je zabezpečovaná externými spracovateľmi v súlade s princípom transparentnosti 

a nediskriminácie a na základe priorít aktualizovaných a schvaľovaných každoročne Radou 

pre technickú normalizáciu.   

Samostatný právny rámec technickej normalizácie v SR bol vytvorený prijatím zákona 

č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktorý nadobudol účinnosť 1. 4. 2018 a bol 

novelizovaný 1. 8. 2019 zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii 

a centrálnom ekonomickom systéme. Zároveň je oblasť európskej technickej normalizácie  

upravená priamo účinným nariadením (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii. 

Na základe § 19 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii bola vydaná vyhláška 

ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy, ktorá 

nadobudla účinnosť 1. 4. 2019. V nadväznosti na novú právnu úpravu bola vytvorená Rada 

pre technickú normalizáciu ako odborný a poradný orgán predsedníčky ÚNMS SR. 

Pôsobenie a činnosť technických komisií, odborných poradných orgánov ÚNMS SR ako 

slovenského NNO, boli upravené novým Štatútom technických komisií a rokovacím 

poriadkom technických komisií. Spolu s ním bol vypracovaný aj prijatý Etický kódex člena 

technickej komisie a člena pracovného orgánu ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie. 

  METROLÓGIA 

Metrológia je veda o meraní, metódach merania, meradlách ako prostriedkoch merania, 

zásadách spracovania výsledkov merania a meracích jednotkách. Metrológia sa delí 

na vedeckú metrológiu, legálnu metrológiu a priemyselnú metrológiu. Vedecká metrológia sa 

zaoberá definovaním a realizáciou meracích jednotiek, ktoré sa používajú na kvantifikovanie 

nameraných hodnôt meradlami. Legálna metrológia je jedným z nosných pilierov Jednotného 

trhu EÚ s tovarom a týka sa meraní, ktoré majú vplyv na transparentnosť obchodných 

transakcií, ochranu spotrebiteľa, zdravia občanov, bezpečnosti, ochranu životného prostredia 

alebo pri vymožiteľnosti práva. Priemyselná metrológia zabezpečuje správnu funkciu 

meradiel, ktoré sa používajú vo všetkých oblastiach národného hospodárstva, najmä 

v priemysle, vo výrobe alebo pri skúšobných postupoch s cieľom zabezpečiť opakovateľnosť 

a kvalitu výroby, kvalitu skúšania a dôveryhodnosť v namerané výsledky vo výskume.  

Národný metrologický systém v SR je v súčasnosti tvorený zákonom č. 157/2018 Z. z. 

o metrológii upravujúcim zásady zabezpečenia jednotnosti a správnosti merania vrátane 

metrologickej infraštruktúry. 

Metrologické a technické požiadavky na určené meradlá v zmysle zákona o metrológii  

v súčasnosti ustanovuje vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej 
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kontrole. Spolu so zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii nadobudla účinnosť aj nová 

vyhláška ÚNMS SR č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách, ktorá reflektuje 

nové definície meracích jednotiek definovaných sústavou SI a vyhláška ÚNMS SR 

č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách 

na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu 

skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby. 

V uplynulých rokoch sa na úrovni EÚ uskutočnila prestavba metrologických právnych 

predpisov s cieľom harmonizovať požiadavky na meradlá a metrologickú kontrolu v rámci 

EÚ. Výsledkom tohto procesu je smernica (EÚ) 2014/32/EU o meradlách (MID) a smernica 

(EÚ) 2014/31/EU o váhach s neautomatickou činnosťou (NAWI), ktoré boli do právneho 

poriadku SR transponované nariadením vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

meradiel na trhu a nariadením vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

váh s neautomatickou činnosťou na trhu, ktoré patria medzi technické predpisy z oblasti 

posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o zhode, ako aj zmeny v národných 

právnych predpisoch so zameraním na ochranu spotrebiteľa v oblasti meraní 

súvisiacich s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku, životného prostredia 

a v iných oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku 

merania alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fyzických osôb, 

právnických osôb alebo spoločnosti. 

Úlohy v oblasti vedeckej metrológie a funkciu národnej metrologickej inštitúcie v SR plní  

Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ), ktorý zodpovedá za výskum, vývoj 

a uchovávanie národných etalónov, schvaľuje typy určených meradiel, poskytuje služby 

na najvyššej metrologickej úrovni a v súčinnosti s určenou organizáciou, autorizovanými 

osobami a akreditovanými kalibračnými laboratóriami zabezpečuje odovzdávanie hodnôt 

národných etalónov na etalóny a meradlá v súlade s potrebami hospodárstva SR tak, 

aby boli základom pre validáciu meraní na národnej i medzinárodnej úrovni. 

Úlohy v oblasti legálnej metrológie plní v SR v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii 

Slovenská legálna metrológia, n. o., ako určená organizácia. Legálna metrológia vykonáva 

všetky aktivity spojené s meraním, ktoré sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi 

predpismi (požiadavky na meranie, stanovenie a používanie meracích jednotiek, požiadavky 

na meradlá a metódy merania, metrologická kontrola meradiel). Ich cieľom je zabezpečiť 

potrebnú úroveň dôveryhodnosti výsledkov meraní v štátom regulovaných oblastiach. 

Úlohu kontrolného orgánu v oblasti metrológie v SR plní Slovenský metrologický 

inšpektorát (ďalej len „SMI“), vykonávajúci metrologický dozor, v rámci ktorého 

napr. kontroluje dodržiavanie povinností, ustanovených zákonom č. 157/2018 Z. z. 

o metrológii, orgánov štátnej správy, výrobcov a dovozcov určených meradiel, servisných 

organizácií, používateľov určených meradiel, prevádzkovateľov baliarní a dovozcov 

spotrebiteľských balení a súčasne plní funkciu orgánu dohľadu nad trhom v oblasti skupín 

meradiel MID a NAWI uvedených na trh podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o zhode. 

Neoddeliteľnou súčasťou metrológie je aj priemyselná metrológia, ktorá zabezpečuje 

správnu funkciu meradiel, ktoré sa používajú vo všetkých oblastiach národného 

hospodárstva s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť a správnosť merania na území SR. 
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  KVALITA 

Manažérstvo kvality ako súčasť celkového riadenia organizácie pomáha zvyšovať kvalitu 

produktov a služieb, garantovať maximalizáciu spokojnosti zainteresovaných strán 

organizácie a upevňovať lojalitu jej zamestnancov. Vo verejnej správe stále prevláda názor, 

že manažérstvu kvality sa majú venovať organizácie súkromného sektora, pretože pôsobia 

v konkurenčnom prostredí, opak je však pravdou. Každá organizácia verejnej správy 

poskytuje, priamo alebo nepriamo, služby zákazníkom – občanom a podnikateľom, a preto 

musí pracovať tak, aby bola z ich pohľadu vnímaná ako profesionálna, transparentná, 

flexibilná a moderná organizácia.  

V SR je ÚNMS SR v zmysle kompetenčného zákona koordinátorom štátnej politiky kvality,  

ktorú predstavuje Národný program kvality Slovenskej republiky (ďalej len „NPK SR“) - 

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021. 

NPK SR sa zameriava na plnenie troch strategických cieľov, a to: Výnimočnosť organizácie, 

Manažérstvo kvality a Konkurencieschopnosť. Plnenie týchto strategických cieľov ÚNMS SR 

zabezpečuje prostredníctvom vlastných aktivít a aktivít jednotlivých ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy, ktorých zástupcovia sú členmi Rady NPK SR. 

So zámerom podpory rozvoja manažérstva kvality vo verejnej správe a plnenia cieľov 

NPK SR realizuje ÚNMS SR od roku 2018 národný projekt Zavádzanie a podpora 

manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Kľúčovými aktivitami tohto národného 

projektu sú: 

 implementácia manažérstva kvality v 19 partnerských organizáciách (ministerstvá, ostatné 

ústredné orgány štátnej správy a príspevkové a rozpočtové organizácie), 

 zriadenie CAF centra ako strediska podpory organizácií verejnej správy v oblasti 

manažérstva kvality, ktoré predovšetkým vzdeláva manažérov a zamestnancov verejnej 

správy o problematike manažérstva kvality, poskytuje základné poradenstvo a vykonáva 

analyticko-metodickú činnosť. 

V oblasti podpory výnimočnosti a konkurencieschopnosti pokračuje ÚNMS SR v oceňovaní 

v oblasti manažérstva kvality, ktoré sa realizuje prostredníctvom vyhlasovania Národnej 

ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. V rámci súťaží ide o ocenenie takého 

manažérstva organizácií súkromného a verejného sektora, ktoré organizáciám zabezpečuje 

dosahovanie výnimočných výsledkov. Ocenenie jednotlivcov v oblasti kvality zabezpečuje 

ÚNMS SR prostredníctvom súťaže Top manažéri kvality a Cena za najlepší príspevok 

v oblasti kvality. 

Do budúcna je prioritou ÚNMS SR vyvinúť maximálne úsilie, aby sa kvalita verejnej správy 

v SR neustále zlepšovala.  
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  POSUDZOVANIE ZHODY 

Posudzovanie zhody je postup, ktorým sa preukazuje splnenie špecifických požiadaviek 

na výrobky, postupy, služby, systémy, osoby alebo orgány. ÚNMS SR sa zameriava 

na koordináciu činností posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré predstavujú zvýšené 

riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na zmiernenie alebo odstránenie ktorého sú 

ustanovené základné požiadavky v technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody 

a tieto výrobky sú označené značkou zhody, ktorou je najmä označenie CE. Posudzovanie 

zhody určených výrobkov v sebe zahŕňa aj činnosti autorizovaných osôb alebo 

notifikovaných osôb. ÚNMS SR je pre určené výrobky aj koordinátorom činnosti orgánov 

trhového dohľadu. Posudzovanie zhody, označenie CE, určený výrobok, notifikované osoby 

a trhový dohľad, sú nosnými piliermi harmonizovanej oblasti Jednotného trhu EÚ s tovarom. 

Rámcovým právnym predpisom v oblasti posudzovania zhody je zákon č. 56/2018 Z. z. 

o zhode a na úrovni EÚ rozhodnutie č. 768/2008/ES, nariadenie (ES) č. 765/2008 

o akreditácii a dohľade nad trhom a nariadenie (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom 

a súlade výrobkov, ktoré sa začne uplatňovať od 16. 7. 2021.  

ÚNMS SR je zodpovedný za slovenské autorizované a notifikované osoby a je autorizujúcou 

a notifikujúcou autoritou pre všetky harmonizované predpisy EÚ Nového prístupu, ktorých je 

aktuálne 29, okrem stavebných výrobkov. V roku 2019 bolo prijaté nariadenie (EÚ) 2019/945 

o bezpilotných leteckých systémoch a nariadenie (EÚ) 2019/1009 o EÚ produktoch 

na hnojenie. Prijatím uvedených nariadení sa rozšíril rozsah určených výrobkov podľa 

zákona č. 56/2018 Z. z. o zhode o ďalšie dve výrobkové skupiny, v rámci ktorých sa využíva 

aj činnosť notifikovaných osôb. Slovenské notifikované osoby pokrývajú svojím rozsahom 

takmer všetky činnosti uvedené v harmonizovaných predpisoch. Činnosťou notifikovaných 

osôb priamo v SR sa podporuje podnikateľské prostredie, najmä malé a stredné podniky, 

ktoré pri výrobe, dovoze alebo distribúcii určených výrobkov nemusia vyhľadávať 

notifikované osoby pôsobiace v iných členských štátoch EÚ. 

ÚNMS SR vykonáva kontrolu plnenia autorizačných a notifikačných požiadaviek. V rámci 

kontrol žiadateľov o autorizáciu a pri následnej kontrole autorizovaných a notifikovaných 

osôb ÚNMS SR spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou. Dôvodom 

spolupráce je najmä skutočnosť, že na preukázanie potvrdenia spôsobilosti orgánov 

posudzovania zhody sa ako nástroj uznaný na európskej aj medzinárodnej úrovni využíva 

prevažne akreditácia a v rámci niektorých technických predpisov z oblasti posudzovania 

zhody je akreditácia povinná už na európskej úrovni.  

Podľa nových právnych predpisov pre oblasť zdravotníckych pomôcok, nariadenia (EÚ) 

2017/745 o zdravotníckych pomôckach a nariadenia (EÚ) 2017/746 o zdravotníckych 

pomôckach in vitro, sa na potvrdenie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody akreditácia 

nevyužíva. Pre tieto predpisy sú vytvorené tzv. spoločné skupiny na posudzovanie zložené 

zo zástupcov Európskej komisie (ďalej len „EK“) a národných expertov z členských štátov 

EÚ. Ako národní experti pôsobia aj zamestnanci ÚNMS SR.  

Spoločné posudzovania s EK sa vykonávajú aj v oblasti interoperability železničného 

systému podľa smernice (EÚ) 2016/797 o interoperabilite železničného systému 

v nadväznosti na nariadenie (EÚ) 2016/796 o Železničnej agentúre EÚ (ERA), ktorá v týchto 

posudzovaniach zastupuje EK. Uvedené predpisy sprísnili požiadavky na výkon kontrol. 
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ÚNMS SR je koordinátorom činnosti orgánov trhového dohľadu nad určenými výrobkami 

podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 o akreditácii a dohľade nad trhom, ktorými sú Slovenská 

obchodná inšpekcia, inšpektoráty práce, Dopravný úrad, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 

Slovenský metrologický inšpektorát, Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 

ÚNMS SR je zodpovedný aj za ukladanie pokút podľa § 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o zhode 

a za poskytovanie informácií o vydaných certifikátoch alebo iných dokumentoch vydaných 

slovenskými autorizovanými a notifikovanými osobami. 

ÚNMS SR plní funkciu národného sekretariátu Stálej medzinárodnej komisie na skúšky 

ručných strelných zbraní (ďalej len „C.I.P.“) podľa uznesenia vlády SR č. 465/1997 k návrhu 

opatrení na vykonávanie medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných 

značiek ručných palných zbraní z 1. júla 1969 a zameriava sa na realizáciu procesných 

a procedurálnych úkonov. 

ÚNMS SR zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z členstva SR v C.I.P. 

v súlade so zahraničnou politikou SR a rozhodnutiami C.I.P., a zodpovedá za odbornú 

úroveň slovenských autorizovaných osôb, KONŠTRUKTA - Defence, a.s. a Liptovská 

skúšobňa s.r.o., ktoré sú schválené C.I.P. ako úradné skúšobne. Rozhodnutia C.I.P. sú 

do právneho poriadku SR implementované zákonom č. 64/2019 Z. z. o strelných zbraniach 

a strelive na civilné použitie a vyhláškou ÚNMS SR č. 72/2019 Z. z. o strelných zbraniach 

a strelive.  

  AKREDITÁCIA 

Akreditácia je ďalším z nosných pilierov Jednotného trhu EÚ s tovarom a je významným 

nástrojom zabezpečenia správneho fungovania infraštruktúry kvality, pričom jej osobitná 

hodnota spočíva v skutočnosti, že poskytuje spoľahlivé a celosvetovo akceptovateľné 

vyhlásenie o technickej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody vykonávať činnosti, 

ktorých cieľom je ubezpečenie spotrebiteľa o vysokej úrovni kvality a bezpečnosti produktov, 

služieb, systémov alebo procesov. 

Rámcovými predpismi pre oblasť akreditácie orgánov posudzovania zhody v SR je zákon 

č. 505/2009 Z. z. o akreditácii a nariadenie (ES) č. 765/2008 o akreditácii a dohľade 

nad trhom. Zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii je zriadená Slovenská národná 

akreditačná služba (ďalej len „SNAS“) ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva 

akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaného 

vládou SR. 

Slovenská akreditačná rada ako poradný orgán predsedníčky ÚNMS SR má za cieľ podieľať 

sa na strategickej úrovni na tvorbe koncepcie štátnej politiky v oblasti akreditácie orgánov 

posudzovania zhody. Tvorí ju 15 členov. Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie 

a spôsob rokovania Slovenskej akreditačnej rady upravuje štatút a rokovací poriadok 

ÚNMS SR.  

Poslaním SNAS ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu 

v SR je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v SR, 

plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, t. j. podľa medzinárodných 

noriem a dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií, a to: 
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organizácií európskej spolupráce na akreditáciu (ďalej len „EA“), medzinárodnej organizácie 

na akreditáciu laboratórií (ďalej len „ILAC“), medzinárodného akreditačného fóra 

(ďalej len „IAF“) a fóra akreditačných a licenčných orgánov (ďalej len „FALB“), a to tak, 

aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS boli medzinárodne akceptované a uznávané. 

ÚNMS SR vykonáva kontrolu SNAS podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii. Európska 

akreditácia vykonáva vzájomné hodnotenie (evaluáciu) národných akreditačných orgánov 

vo vzťahu k plneniu požiadaviek príslušnej technickej normy pre akreditačné orgány, ktorého 

sa SNAS podľa nariadenia (ES) 765/2008 o akreditácii a dohľade nad trhom musí 

zúčastňovať. SNAS sa zúčastňuje tiež evaluácie FALB v oblasti EMAS a evaluácie OECD 

pre oblasť správnej laboratórnej praxe. 

Úspešné absolvovanie vzájomného hodnotenia (evaluácie) znamená, že národný 

akreditačný orgán má zavedené postupy a vykonáva akreditačné služby na požadovanej 

európskej úrovni, čo dáva predpoklad správneho vykonávania činností SNAS.  

  PREKÁŽKY OBCHODU 

Nástrojmi na predchádzanie vzniku a odstraňovanie prekážok obchodu sú vzájomné 

uznávanie výrobkov, vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a výmena informácií 

o fyzických prekážkach a obmedzeniach dopravy, ktoré spôsobujú obmedzenie vo voľnom 

pohybe tovaru. Tieto činnosti tvoria nosné piliere neharmonizovanej oblasti Jednotného trhu 

EÚ s tovarom. Na medzinárodnej úrovni je nástrojom na odstraňovanie prekážok obchodu 

výmena informácií na úrovni Svetovej obchodnej organizácie podľa Dohody o technických 

prekážkach obchodu (Dohoda TBT) a Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach 

(Dohoda SPS).  

Rámcovým právnym predpisom je zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií 

a nasledovné právne akty EÚ, podľa ktorých ÚNMS SR zabezpečuje činnosti: 

 Centrálnej jednotky pre smernicu (EÚ) 2015/1535 o poskytovaní informácií v oblasti 

technických predpisov (vnútrokomunitárne pripomienkové konanie), 

 Kontaktného miesta pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní 

tovaru,  

 Kontaktného miesta pre výmenu informácií podľa nariadenia (ES) č. 2679/98 

o prekážkach voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi,  

 Informačného strediska SR pre Dohody TBT WTO a SPS WTO. 

Kontaktné miesto pre výrobky je podľa nariadenia (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní 

tovaru zodpovedné za poskytovanie informácií v neharmonizovanej oblasti. Nariadením (EÚ) 

2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov sa od 16. 7. 2021 rozširujú služby 

Kontaktného miesta pre výrobky aj na harmonizovanú oblasť. Podľa tohto nariadenia majú 

členské štáty zaviesť postupy na bezplatné poskytovanie informácií hospodárskym 

subjektom na základe ich žiadosti o pravidlách týkajúcich sa výrobkov v harmonizovanej 

a neharmonizovanej oblasti a vykonávať tieto činnosti v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1724 

o jednotnej digitálnej bráne. To znamená, že ÚNMS SR má poskytovať informácie 

o všetkých právnych predpisoch v SR týkajúcich sa výrobkov a vytvoriť a udržiavať aktuálnu 

databázu vo forme webovej aplikácie, ktorá prostredníctvom portálu slovensko.sk, bude 

prepojená s portálom Vaša Európa a tým sprístupnená občanom a podnikateľom v celej EÚ. 

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
https://europa.eu/youreurope/index.htm#sk
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Jednotná digitálna brána je novou prioritou na európskej úrovni, pričom ÚNMS SR 

zodpovedá za digitalizáciu podľa prílohy I časť M - Tovar body 1 až 4, nariadenia (EÚ) 

2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne, čo zahŕňa označenie CE, pravidlá a požiadavky 

týkajúce sa výrobkov, technické normy a vzájomné uznávanie výrobkov a podľa prílohy III - 

Asistenčné služby v rámci Kontaktného miesta na výrobky podľa nariadenia (EÚ) 2019/515. 

Uvedené je graficky znázornené v prílohe pod názvom „Činnosti ÚNMS SR v rámci 

jednotného trhu EÚ a Jednotnej digitálnej brány“.   

3. Koncepčné zámery  

ÚNMS SR identifikoval 6 základných koncepčných zámerov v oblastiach svojej pôsobnosti, 

a to:  

 podpora podnikateľského prostredia,  

 zlepšovanie vlastných procesov a zníženie nadmernej administratívnej záťaže, 

 spravodlivejší a transparentnejší systém výberu pokút, 

 digitalizácia procesov, 

 aktívna spolupráca a komunikácia s verejnosťou, 

 zvýšenie kvality organizácií verejnej správy. 

Primárnou snahou v uvedených koncepčných zámeroch je ochrana spotrebiteľa - občana, 

zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti SR. Koncepčné 

zámery sú zároveň premietnuté do kompetencií ÚNMS SR v rámci technickej normalizácie, 

metrológie, kvality, posudzovania zhody, akreditácie orgánov posudzovania zhody, ako aj 

v oblasti predchádzania vzniku a odstraňovania prekážok obchodu. V zmysle stanovených 

zámerov je snahou ÚNMS SR osvojiť si prvky otvoreného vládnutia s aktívnym zapájaním 

verejnosti do prípravy štátnych politík, s flexibilným reagovaním na požiadavky trhu 

a s následným aplikovaním týchto požiadaviek do legislatívy tak, aby vzniknuté opatrenia boli 

efektívne, zmysluplné a najmä použiteľné v praxi.  

Cieľom Koncepcie štátnej politiky je vytvorenie súboru nástrojov, ktoré budú prispievať 

k odstraňovaniu disparít v poskytovaní služieb pre občanov, v podnikateľskom prostredí, ako 

i v uľahčení podnikania z hľadiska zníženia nadmernej administratívnej záťaže. Jednotlivé 

ciele v predloženej Koncepcii štátnej politiky sú adresné a merateľné a rešpektujú vybrané 

časti programového vyhlásenia vlády SR. Plnenie koncepčných zámerov v oblastiach 

pôsobnosti ÚNMS SR je súčasťou ročného vyhodnotenia ich plnenia prostredníctvom 

ukazovateľov výkonnosti jednotlivých procesov ÚNMS SR za predchádzajúci rok 

a komplexného vyhodnotenia Koncepcie štátnej politiky v poslednom roku.  

  3.1. Podpora podnikateľského prostredia  

Podpora podnikania v období nasledujúcich štyroch rokov je zameraná najmä na vytváranie 

lepších podmienok pre malé a stredné podniky v oblastiach technickej normalizácie, 

metrológie, kvality, posudzovania zhody, akreditácie orgánov posudzovania zhody, ako aj 

v oblasti predchádzania vzniku a odstraňovania prekážok obchodu. Zároveň má ÚNMS SR 

za cieľ poukázať na výnimočné a inovatívne organizácie v rámci udeľovania národnej ceny 

za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. ÚNMS SR plánuje aj naďalej aktívne rozvíjať 
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medzinárodnú spoluprácu s partnerskými organizáciami tretích krajín, ktorá vytvára priestor 

napríklad pre zlepšenie dostupnosti technických noriem iných národných normalizačných 

organizácií alebo pri dovoze a vývoze výrobkov a pomáha využívať kapacity slovenských 

malých a stredných podnikov, ktorými sú aj slovenské autorizované a notifikované osoby.  

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

 Zvýšiť počet STN a TNI prijatých do sústavy slovenských technických noriem v štátnom 

jazyku s cieľom podporiť konkurencieschopnosť najmä malých a stredných podnikov. 

 Zefektívniť proces tvorby STN a TNI s dôrazom na skrátenie času ich sprístupnenia 

technickej verejnosti a podnikateľskému prostrediu.  

 Zvýšiť úroveň používania pôvodných STN a TNI, ku ktorým má byť vydaná samostatná 

zmena alebo oprava, vytvorením tzv. konsolidovaného znenia textu STN alebo TNI, 

ktorého spracovanie odporučí technická verejnosť a za predpokladu zabezpečenia 

spracovateľa. 

 Podporiť vhodné zastúpenie a efektívnu účasť príslušných zainteresovaných strán 

na činnostiach technickej normalizácie na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, 

najmä malých a stredných podnikov, spotrebiteľských organizácií a iných 

zainteresovaných strán.  

 Zlepšiť prepojenie na podnikateľské prostredie a užšie spolupracovať s priemyselnými 

a profesijnými zväzmi, združeniami a komorami.  

 Prehodnotiť výšku úhrad za poskytovanie STN a TNI.  

V OBLASTI METROLÓGIE 

 Aplikovať legislatívne zmeny v oblasti metrológie, cieľom ktorých je zabezpečiť 

konkurencieschopné a efektívne podnikateľské prostredie v oblasti overovania, opravy 

a montáže určených meradiel so zameraním na zníženie byrokratickej záťaže v SR 

a podporu ochrany spotrebiteľa. 

 Podieľať sa na medzinárodnej úrovni na tvorbe predpisov, príručiek a normatívnych 

dokumentov v oblasti metrológie a metrologickej kontroly a vytvárať priestor na jej 

uplatňovanie v SR tým, že bude zabezpečená aktívna účasť zástupcov SR v pracovných 

orgánoch medzinárodných organizácií (technické výbory, pracovné skupiny). 

 Vytvárať vhodné podmienky na rozvoj národnej metrologickej inštitúcie SMÚ, 

prostredníctvom medzinárodných a európskych grantových projektov (najmä projektov 

financovaných zo zdrojov EÚ). Ide o poskytovanie podpory rozvoja vedeckej metrológie 

na úrovni SMÚ, vysokých škôl, pracovísk z oblasti vedy a výskumu so zameraním 

na metrologický výskum, aplikáciu metrológie do nových technológií a oblastí 

ovplyvňujúcich kvalitu života v súlade s potrebami národného hospodárstva SR.  

 Rozvíjať metrologickú základňu národných etalónov SR v SMÚ v kontexte s rozvojom 

priemyselnej a hospodárskej štruktúry Slovenska, ich medzinárodnej akceptovateľnosti 

vyžadovanej medzinárodnými dohodami a vývojom v oblasti realizácie základných 

a odvodených jednotiek sústavy SI. 

 Prehodnotiť zoznam druhov určených meradiel a revidovať ich počet v závislosti 

od aktuálnych potrieb v národnom hospodárstve SR. 
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V OBLASTI KVALITY 

 Zvyšovať povedomie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti, poskytovať informácie k ich 

rozvoju a oceňovať organizácie podnikateľského prostredia, ako i organizácie verejného 

sektora za uplatňovanie moderných a inovatívnych prístupov v riadení a dosahovanie 

výnimočných výsledkov, čo napomáha k podpore podnikania a to udeľovaním Národnej 

ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. 

 Oceňovať fyzické osoby v oblasti manažérstva kvality prostredníctvom súťaží Top 

manažéri kvality, Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality, prípadne odovzdávaním 

Ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality, a tým udávať trend zviditeľňovania 

výnimočnosti, tvorivosti a iného pohľadu, napr. v oblasti podnikania v SR.   

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

 Sledovať vývoj a zapojiť sa do prípravy právnych predpisov pre oblasť posudzovania 

zhody a jednotného trhu EÚ s tovarom na európskej úrovni, zabezpečovať aktívnu účasť 

zástupcov SR v pracovných skupinách pri EK a zohľadňovať návrhy slovenských 

zainteresovaných strán, ktoré sú napríklad členmi Rezortnej koordinačnej skupiny. 

 Zabezpečiť transpozíciu a implementáciu európskych predpisov pre oblasť posudzovania 

zhody a jednotného trhu EÚ s tovarom do slovenského právneho poriadku. 

 Zabezpečiť pre výrobcov a dovozcov prístup k službám posudzovania zhody určených 

výrobkov priamo v SR, a tým uľahčovať slovenským výrobcom a dovozcom 

prostredníctvom vhodného legislatívneho prostredia a prostredníctvom slovenských 

autorizovaných a notifikovaných osôb uskutočňovanie podnikateľských zámerov 

a v konečnom dôsledku prispieť k ochrane spotrebiteľov, čiže používateľov výrobkov. 

 Vykonávať kontrolu žiadateľov o autorizáciu a notifikáciu, ako aj autorizovaných 

a notifikovaných osôb podľa technických predpisov z oblasti posudzovania zhody v súlade 

s najlepšou európskou praxou, aby slovenské autorizované a notifikované osoby mohli 

konkurovať iným európskym notifikovaným osobám a poskytovať kvalitné služby.  

 Zohľadňovať akreditáciu a spolupracovať so SNAS pri výkone kontroly a preverovaní 

odbornej spôsobilosti žiadateľov o autorizáciu a notifikáciu a akreditovaných 

autorizovaných a notifikovaných osôb s cieľom odstránenia duplicitných kontrol 

a neúmerného zaťažovania kontrolovaných subjektov.  

 Metodicky riadiť, vzdelávať a koordinovať činnosť autorizovaných a notifikovaných osôb 

so zámerom zabezpečiť jednotný výklad postupov a predpisov určených pre autorizované 

a notifikované osoby.  

 Zabezpečiť výmenu informácií v rámci národných pracovných skupín notifikovaných osôb 

a iných pracovných skupín, na ktorých sa okrem zástupcov ÚNMS SR a autorizovaných 

a notifikovaných osôb zúčastňujú aj zástupcovia orgánov dohľadu a vecne príslušných 

ministerstiev.  

 Zabezpečiť účasť na tvorbe rozhodnutí C.I.P. a zapájať zástupcov Stálej pracovnej 

skupiny pre C.I.P do pripomienkovania rozhodnutí C.I.P.  

V OBLASTI AKREDITÁCIE ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY 

 Poskytovať kvalitné akreditačné služby v oblastiach akreditácie orgánov posudzovania 

zhody, ktoré sú vyžadované v národnom hospodárstve. 

 Podporiť využívanie akreditácie ako prostriedku preukazovania technickej odbornej 

spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, ktorými sú subjekty vykonávajúce kalibráciu, 
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skúšanie, certifikáciu, audit alebo inšpekciu zo strany orgánov verejnej moci v regulovanej 

oblasti.  

 Zabezpečiť podmienky pre úspešné absolvovanie evaluácií v oblastiach, kde je SNAS 

signatárom dohôd o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi.  

 Plniť záväzky vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách EA, ILAC, IAF, 

FALB a OECD s podporou a ochranou národných záujmov pre podnikateľské prostredie.  

V OBLASTI PREKÁŽOK OBCHODU 

 Vykonávať činnosti Centrálnej jednotky pre smernicu (EÚ) 2015/1535 a metodicky 

koordinovať vnútrokomunitárne pripomienkové konania pre všetky návrhy slovenských 

technických predpisov.  

 Vykonávať činnosti Kontaktného miesta pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) č. 2019/515, 

koordinovať a metodicky riadiť vzájomné uznávanie výrobkov v SR a súvisiace činnosti 

v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne. 

 Vykonávať a koordinovať činnosti Kontaktného miesta pre výmenu informácií 

podľa nariadenia (ES) č. 2679/98 o prekážkach voľného pohybu tovaru a poskytovať 

informácie o fyzických prekážkach voľného pohybu tovaru EK a širokej verejnosti. 

 Zabezpečiť činnosti Informačného strediska SR pre Dohodu o technických prekážkach 

obchodu (Dohoda TBT) a Dohodu o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (Dohoda 

SPS) Svetovej obchodnej organizácie (WTO). 

  3.2. Zlepšovanie vlastných procesov a zníženie nadmernej 

administratívnej záťaže  

Analyzovaním a zlepšovaním vlastných procesov prostredníctvom zavedeného systému 

manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii znížiť nadmernú administratívnu 

záťaž v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody, 

akreditácie orgánov posudzovania zhody a prekážok obchodu tak, aby zmeny pocítili 

zákazníci ÚNMS SR a v konečnom dôsledku aj spotrebitelia – občania a podnikatelia. 

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

 Implementovať komunikačnú platformu so zainteresovanými stranami, napr. v rámci 

činnosti národných technických komisií, pri spracovaní návrhov STN a TNI v štátnom 

jazyku a s odbornou verejnosťou napr. pri pripomienkovaní návrhov európskych 

a medzinárodných noriem. 

 V spolupráci s príslušnými rezortmi presadzovať dobrovoľné uplatňovanie STN a TNI 

v právnych predpisoch. 

V OBLASTI METROLÓGIE 

 Úpravou legislatívnych predpisov v oblasti metrológie znížiť nadmernú administratívnu 

záťaž v procesoch autorizácie na výkon overovania určených meradiel a na výkon 

úradného merania a v procesoch registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel 

alebo balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských balení. 
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V OBLASTI KVALITY 

 Zvyšovať kvalitu všetkých poskytovaných služieb ÚNMS SR prostredníctvom udržiavania 

a zlepšovania systému manažérstva kvality podľa STN 

EN ISO 9001: 2016, implementáciou modelu CAF a vytvárať prostredie, v ktorom sa 

zdôrazňuje ochrana etického konania pri dodržiavaní platných právnych predpisov 

a predchádzať korupčnému konaniu udržiavaním a trvalým zlepšovaním systému 

manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019. V rámci toho sa zamerať 

predovšetkým na zlepšovanie vlastných procesov pridávajúcich hodnotu zainteresovaným 

stranám a optimalizáciu ostatných procesov, a tým prispieť k zefektívňovaniu, zvyšovaniu 

hospodárnosti a k znižovaniu administratívnej záťaže ÚNMS SR. 

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

 Pri preverovaní odbornej spôsobilosti žiadateľov o autorizáciu a notifikáciu 

a autorizovaných a notifikovaných osôb zohľadňovať akreditáciu a spolupracovať 

so SNAS pri výkone kontroly s cieľom odstránenia duplicitných kontrol a odstránenia 

nadmernej administratívnej záťaže.  

   3.3. Spravodlivejší a transparentnejší systém výberu pokút  

Koncepčným zámerom ÚNMS SR je nastaviť systém výberu pokút tak, aby výška pokuty 

zodpovedala rozsahu previnenia s cieľom predchádzať preventívnou formou likvidačným 

pokutám v oblastiach pôsobnosti ÚNMS SR. 

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

 Uplatňovať jednotný systém výberu pokút za neoprávnené rozširovanie STN a TNI.  

V OBLASTI METROLÓGIE 

 Zabezpečiť kvalitu činností SMI a rozvoj odborných znalostí zamestnancov SMI s cieľom 

zvýšenia a zlepšenia efektívnosti vykonávaných činností, zabezpečiť zlepšenie 

spolupráce SMI s ostatnými orgánmi štátnej správy, organizáciami v pôsobnosti 

ÚNMS SR a osobami pôsobiacimi v oblasti metrológie, ako aj podieľať 

sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti metrologického dozoru a dohľadu nad trhom 

s meradlami. 

 Zvýšiť spravodlivosť a efektívnosť systému výberu pokút podľa zákona č. 157/2018 Z. z. 

o metrológii a zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie nezávislosti rozhodovania 

SMI. 

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

 Zvýšiť spravodlivosť a efektívnosť systému výberu pokút podľa zákona 

č. 56/2018 Z. z.  o zhode. 

V OBLASTI AKREDITÁCIE 

 Zvýšiť spravodlivosť a efektívnosť systému výberu pokút podľa zákona 

č. 505/2009 Z. z.  o akreditácii. 
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  3.4. Digitalizácia procesov   

ÚNMS SR chce, s cieľom postupného modernizovania poskytovaných služieb, aplikovať 

moderné informačné technológie v oblastiach ním regulovaných a z toho dôvodu sa 

ÚNMS SR plánuje zapájať do výziev súvisiacich s celoplošnou digitalizáciou verejnej správy. 

V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

 Implementovať nové informačné systémy s cieľom zjednodušiť prístup k produktom 

a službám technickej normalizácie, zefektívniť procesy vykonávané ÚNMS SR ako 

slovenským NNO a taktiež využiť príležitosti, ktoré poskytuje digitalizácia na interakciu 

so zákazníkmi a verejnosťou (poskytovať inovatívnejšie formáty technických noriem 

a ďalších produktov vyššej kvality, uplatniť možnosti nových technológií napr. strojovo 

čitateľných formátov (MRF) a iných digitálnych produktov). 

V OBLASTI METROLÓGIE 

 Implementovať do praxe informačný systém, ktorý bude obsahovať informácie týkajúce sa 

autorizovaných a registrovaných osôb podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii, 

s ohľadom na všeobecnú dostupnosť relevantných informácií a zefektívnenie činností 

metrologického dozoru.  

 Zvýšiť úroveň digitalizácie pri poskytovaní služieb používateľom meradiel v regulovanej 

a neregulovanej sfére. 

V OBLASTI AKREDITÁCIE ORÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY 

 Udržiavať a zlepšovať informačný systém, ktorý obsahuje údaje o žiadateľoch, 

akreditovaných osobách, členoch posudzovacej skupiny a ďalších osobách zapojených 

do akreditačného procesu, informácie o akreditačných službách, ktoré možno použiť 

na štatistické účely a plánovanie. 

V OBLASTI PREKÁŽOK OBCHODU 

 Vytvoriť a udržiavať webovú aplikáciu pre „Databázu o pravidlách a požiadavkách 

na výrobky“, ktorá bude obsahovať komplexný zoznam pravidiel a požiadaviek týkajúcich 

sa výrobkov platných v SR v harmonizovanej a neharmonizovanej oblasti. 

  3.5. Aktívna spolupráca a komunikácia s verejnosťou  

Cieľom ÚNMS SR je aktívne zapájanie odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré zastrešuje 

s flexibilným reagovaním na aktuálne požiadavky trhu a následným aplikovaním týchto 

požiadaviek do legislatívy, ako i zvýšená angažovanosť ÚNMS SR pri zjednodušovaní 

komunikácie smerom k verejnosti, a to napríklad prostredníctvom prehľadného 

a jednoduchého užívateľsky prístupného webového sídla ÚNMS SR. ÚNMS SR chce byť 

dobrým partnerom pre občanov v oblastiach, ktoré v zmysle kompetenčného zákona a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov zastrešuje. 
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V OBLASTI TECHNICKEJ NORMALIZÁCIE 

 Kontinuálne budovať povedomie o technickej normalizácii propagáciou a prezentáciou 

technickej normalizácie, jej princípov, činností a produktov príspevkami v odborných 

periodikách a modernými prostriedkami, ako napr. prostredníctvom internetu a sociálnych 

sietí, s cieľom zapojiť najmä expertov mladej generácie. 

 Skvalitniť poskytovanie informácií o slovenských technických normách a technických 

normalizačných informáciách redizajnom Portálu noriem.   

 Aktívne prezentovať činnosť slovenského NNO, ako aj systém technickej normalizácie 

na odborných konferenciách a seminároch. 

 Spolupracovať s príslušnými rezortmi a inými organizáciami pri presadzovaní vzdelávania 

o technickej normalizácii v rámci školského a celoživotného vzdelávania. 

V OBLASTI METROLÓGIE 

 Podporovať prostredníctvom úloh rozvoja metrológie prenos informácií z kľúčových 

metrologických dokumentov z medzinárodnej a európskej úrovni do širokej metrologickej 

obce, a to najmä zverejňovaním a šírením týchto dokumentov v slovenskom jazyku, a tak 

prispieť k osvete a vyššej transparentnosti v oblasti legálnej metrológie. 

 Analyzovať a vyhodnocovať požiadavky podnikateľskej sféry v oblasti informatizácie 

prostredia legálnej a vedeckej metrológie a na základe týchto poznatkov vytvoriť jednotné 

štruktúry a postupy (IT) k relevantným dokumentom pre podnikateľov a zamestnancov 

orgánov verejnej správy a taktiež pre zainteresované inštitúcie v zahraničí. 

 Podporovať činnosť odborných metrologických združení pôsobiacich v SR v oblasti 

priemyselnej metrológie pri zavádzaní metrologických aktivít do metrologickej praxe 

podnikateľskej sféry a pri zbieraní a vyhodnocovaní požiadaviek v oblasti metrológie. 

 Aktívne spolupracovať s vysokými školami, príslušnými rezortmi a priemyselnými 

podnikmi v oblasti vzdelávania.  

V OBLASTI KVALITY 

 Aktívne informovať, otvorene komunikovať, efektívne spolupracovať s odborníkmi 

v oblasti manažérstva kvality, podnikateľskými subjektmi, akademickou obcou 

a s organizáciami verejnej správy ako hlavnými prijímateľmi služieb ÚNMS SR v oblasti 

kvality. 

 Komunikovať verejnosti význam a prínosy zavádzania a rozvíjania systémov 

manažérstva kvality a komplexného manažérstva kvality vo verejnej správe. 

V OBLASTI POSUDZOVANIA ZHODY 

 Spolupracovať s vecne príslušnými rezortmi pre jednotlivé výrobkové skupiny a orgánmi 

trhového dohľadu z dôvodu správneho uplatňovania predpisov v aplikačnej praxi. Prizývať 

zástupcov zainteresovaných strán na zasadnutia pracovných skupín notifikovaných osôb 

na národnej úrovni, iných pracovných skupín a rozvíjať činnosť Stálej pracovnej skupiny 

pre C.I.P.  

 Zabezpečiť zvyšovanie právneho povedomia zainteresovaných strán a odbornej 

verejnosti usporadúvaním alebo aktívnou účasťou na konferenciách, odborných 

seminároch, workshopoch a pod. 
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V OBLASTI AKREDITÁCIE ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY 

 Zintenzívniť spoluprácu so zainteresovanými stranami a zvyšovať povedomie o pridanej 

hodnote akreditácie.  

 Rozvíjať spoluprácu s vysokými školami, priemyselnými zväzmi a vedecko-výskumnými 

organizáciami na zabezpečenie expertov pre jednotlivé rozsahy akreditácie. Zabezpečiť 

podmienky na úspešné absolvovanie evaluácií v oblastiach, kde je SNAS signatárom 

dohôd o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi. 

 Prehĺbiť spoluprácu s regulačnými autoritami SR, najmä s Ministerstvom dopravy 

a výstavby SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, 

Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

a ďalšími ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy s cieľom využívať 

akreditáciu ako nástroj na potvrdenie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, vrátane 

medicínskych laboratórií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  ako aj 

na zabezpečenie dostatočného počtu odborníkov pre jednotlivé oblasti akreditácie. 

 Informovať SAR o zámeroch ÚNMS SR a uskutočňovať pravidelne zasadnutia SAR. 

V OBLASTI PREKÁŽOK OBCHODU 

 Zefektívňovať poskytovanie informácií o fyzických prekážkach na cestných a iných 

komunikáciách podľa nariadenia (ES) č. 2679/98 o prekážkach voľného pohybu tovaru.  

 Zabezpečovať činnosti Informačného strediska SR pre Dohodu TBT WTO a Dohodu SPS 

WTO a naďalej sprístupňovať verejnosti návrhy technických predpisov a opatrení 

notifikovaných členmi WTO podľa uvedených dohôd vo forme krátkych anotácií 

uverejnených vo Vestníku ÚNMS SR.  

.   3.6. Zvýšenie kvality organizácií verejnej správy 

V dnešnej dobe rastúcich požiadaviek v rôznych oblastiach popri často znižujúcich sa 

zdrojoch na ich plnenie, musia predovšetkým organizácie verejnej správy ešte efektívnejšie 

a účinnejšie reagovať na tieto zmeny. Jednou z ciest ako efektívne čeliť aktuálnym výzvam, 

rýchlejšie sa prispôsobiť zmenám a dosahovať pri tom výnimočné výsledky je zaradiť 

manažérstvo kvality ako prirodzenú súčasť riadenia organizácií verejnej správy. ÚNMS SR 

plánuje v tejto oblasti naďalej aktívne spolupracovať s verejnou správou a plánuje byť 

partnerom, ktorý chce pomôcť naštartovať zmeny smerom k trvalému zlepšovaniu 

organizácií verejnej správy s pozitívnym vplyvom na štát a jeho občanov. 

V OBLASTI KVALITY  

 Pripraviť a realizovať novú štátnu politiku kvality na roky 2022 – 2026 zameranú hlavne 

na rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. 

 Zviditeľniť a etablovať CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy 

v oblasti manažérstva kvality. 

 Implementovať národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 

v organizáciách verejnej správy a vytvoriť podmienky na zabezpečenie udržania alebo 

zachovania jeho výsledkov alebo výstupov do ďalšieho obdobia. 
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 Hodnotiť Externú spätnú väzbu modelu CAF a udeľovať titul Efektívny používateľ modelu 

CAF tým organizáciám verejnej správy, ktoré preukážu efektívnu implementáciu modelu 

CAF s uplatňovaním ôsmich princípov výnimočnosti. 

 Aktívne pôsobiť ako národný korešpondent modelu CAF s cieľom zastupovania SR 

na európskej úrovni a prinášania všetkých najnovších informácií na národnú úroveň. 

4. Finančné zabezpečenie 

Realizácia stanovených úloh bude zabezpečená vo veľkej miere z prostriedkov rozpočtovej 

kapitoly ÚNMS SR, teda z prostriedkov štátneho rozpočtu, pri zachovaní reálnej hodnoty 

objemu štátneho rozpočtu na jednotlivé roky. Doplnkový zdroj krytia finančných požiadaviek 

predstavujú prostriedky organizácií v pôsobnosti ÚNMS SR a prostriedky získané z fondov 

EÚ.  

5. Záver  

Predložená Koncepcia štátnej politiky na roky 2021 až 2024 obsahuje zámery a ciele, 

ktorých splnenie je predpokladom rozvoja infraštruktúry kvality vo všetkých oblastiach 

zastrešovaných ÚNMS SR v súlade s pravidlami používanými v členských štátoch EÚ, 

pri zohľadnení verejného záujmu, ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia a podpory 

slovenskej produkcie a jej globálnej akceptácie. Z toho dôvodu plánuje ÚNMS SR vyššie 

uvedené koncepčné zámery napĺňať zapájaním odbornej a laickej verejnosti do procesov, 

aktívnou spoluprácou s odborníkmi v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, 

posudzovania zhody, akreditácie orgánov posudzovania zhody, prekážok obchodu 

a samozrejme s organizáciami verejnej správy, ktoré sú tak isto jedným z hlavných 

prijímateľov služieb ÚNMS SR. 

6.  Register právnych predpisov  

 Nariadenie (ES) č. 2679/98 o prekážkach voľného pohybu tovaru - nariadenie Rady 

(ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému 

pohybu tovaru medzi členskými štátmi.  

 Nariadenie (ES) č. 765/2008 o akreditácii a dohľade nad trhom - nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú 

požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh 

a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.  

 Nariadenie (EU) č. 1025/2012 o európskej normalizácii - nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z. 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, 

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES a 2009/23/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS 

a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.  

 Nariadenie (EÚ) 2016/796 o Železničnej agentúre EÚ (ERA) - 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.  
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 Nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach - nariadenie 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.  

 Nariadenie (EÚ) 2017/746 o zdravotníckych pomôckach in vitro - 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. 

 Nariadenie (EÚ) 2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne - nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány 

na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám 

riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.   

 Nariadenie (EÚ) 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru - nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý 

je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení 

nariadenia (ES) č. 764/2008.  

 Nariadenie (EÚ) 2019/945 o bezpilotných leteckých systémoch - delegované 

nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch 

a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín.  

 Nariadenie (EÚ) 2019/1009 o EÚ produktoch na hnojenie - nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým 

sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia 

nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003.  

 Nariadenie (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov - nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom 

a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) 

č. 305/2011.  

 Nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou 

činnosťou na trhu - nariadenie vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z. 

 Nariadenie vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu - nariadenie 

vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu o sprístupňovaní meradiel 

na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 328/2019 Z. z. 

 Rozhodnutie č. 768/2008/ES - rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 

č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh 

a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS. 

 Smernica (EÚ) 2014/31/EU o váhach s neautomatickou činnosťou (NAWI) - smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou 

činnosťou na trhu. 

 Smernica (EÚ) 2014/32/EU o meradlách (MID) - smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských 

štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu. 

 Smernica (EÚ) 2015/1535 o poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov 

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou 
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sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov 

a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti. 

 Smernica (EÚ) 2016/797 o interoperabilite železničného systému - smernica 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite 

železničného systému v Európskej únii.  

 Vyhláška ÚNMS SR č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách - vyhláška 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. 

o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky ÚNMS SR č. 432/2019 Z. z.. 

 Vyhláška ÚNMS SR č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení - vyhláška Úradu 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. 

o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu 

množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného 

objemu fľaše ako odmernej nádoby v znení vyhlášky ÚNMS SR č. 433/2019 Z. z.. 

 Vyhláška ÚNMS SR č. 72/2019 Z. z. o strelných zbraniach a strelive - vyhláška Úradu 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 72/2019, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody 

a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie. 

 Vyhláška ÚNMS SR č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady - vyhláška Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 69/2019 Z. z. zo 4. marca 2019 o výške 

úhrady za poskytovanie technickej normy. 

 Vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách - vyhláška Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách 

a metrologickej kontrole. 

 Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 920/2013 o autorizácii notifikovaných orgánov 

pre zdravotnícke pomôcky - vykonávacie nariadenie 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 v platnom znení. 

 Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii - zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 

posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

 Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií - zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní 

informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.  

 Zákon č. 56/2018 Z. z. o zhode - zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii - zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej 

normalizácii v znení zákona č. 215/2019 Z. z. 

 Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii - zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 

 Zákon č. 64/2019 Z. z. o strelných zbraniach a strelive na civilné použitie - 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.. 

 Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 

ekonomickom systéme - zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii 

a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. 
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7. Zoznam príloh 

 Príloha – Činnosti ÚNMS SR v rámci jednotného trhu EÚ a Jednotnej digitálnej brány 
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