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PORADNÉ ORGÁNY PREDSEDU
Cieľom ÚNMS SR je uplatňovanie princípov nezávislos-
ti, nestrannosti, transparentnosti a zabezpečenie kva-
lity vo všetkých odborných oblastiach štátnej politiky 
v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). Tieto princípy 
zabezpečujú poradné orgány predsedu, a to: Sloven-
ská akreditačná rada, Rada pre technickú normalizáciu 
a Rada Národného programu kvality SR. 

Slovenská akreditačná rada

Slovenská akreditačná rada (ďalej len „SAR“) bola 
zriadená rozhodnutím predsedu ÚNMS SR o Štatúte 
a rokovacom poriadku Slovenskej akreditačnej rady 
podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o akreditácii“) a podľa nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady Európskej únie č. 765/2008 
z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akre-
ditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 
č. 339/93 (ďalej len „nariadenie č. 765/2008“). 
V roku 2021 boli členmi SAR siedmi nominanti orgá-
nov štátnej správy, štyria nominanti ÚNMS SR a štyria 
nominanti asociácií, združení, zväzov a komory zriade-
nej osobitným zákonom ako zástupcu podnikateľských 
subjektov, ktorých produkty a služby sú predmetom 
výkonu akreditovaných subjektov. Úlohou SAR je pod-
porovať riadne fungovanie akreditačného systému 
v SR v súlade s požiadavkami nariadenia č. 765/2008.
SAR je oprávnená vyjadrovať sa najmä k otázkam dlho-
dobého plánu a koncepcie rozvoja akreditácie, odpo-
rúčaniam a návrhom na zlepšenie v oblasti akreditácie 
orgánov posudzovania zhody, k dodržiavaniu zásad 
nestrannosti, nezávislosti a spoľahlivosti SNAS, k vý-
sledkom kontroly ÚNMS SR nad dodržiavaním zákona 
o akreditácii a k činnosti SNAS. SAR pri svojej činnosti 
uplatňuje princíp nezávislosti, nestrannosti a transpa-
rentnosti. 

Rada pre technickú normalizáciu

Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „RTN“) 
bola zriadená zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej 
normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o technickej normalizácii“) ako odborný a po-
radný orgán predsedu ÚNMS SR, ktorý zabezpečuje 
nezávislosť ÚNMS SR ako slovenského národného nor-
malizačného orgánu (ďalej len „NNO“). Poslaním RTN 
je najmä poskytovať strategické odporúčania ku kon-
cepcii štátnej politiky v oblasti technickej normalizácie 
s ohľadom na požiadavky vyplývajúce z členstva v eu-
rópskych normalizačných organizáciách a medzinárod-
ných normalizačných orgánoch a s ohľadom na potre-
by národného hospodárstva. 
Členmi RTN sú zástupcovia zainteresovaných strán, 
ktorí reprezentujú súkromný a verejný sektor vrátane 
zástupcov orgánov verejnej moci a zároveň sú členmi 
dvoch výborov, výboru pre normalizáciu v neelektro-
technickej oblasti a výboru pre normalizáciu v elektro-
technickej oblasti. Zloženie RTN, jej organizačné zabez-
pečenie a spôsob rokovania upravuje Štatút a rokovací 
poriadok Rady pre technickú normalizáciu.

Rada Národného programu kvality SR
Rada Národného programu kvality SR (ďalej len „NPK 
SR“) bola zriadená pre uplatňovanie štátnej politi-
ky kvality v SR. Úlohou Rady NPK SR je koordinovať  
aktivity ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“) a vybraných inštitúcií 
pri presadzovaní aktivít v súlade s NPK SR a podporo-
vať rozvoj manažérstva kvality.



Obrázok č. 1: Organizačná štruktúra  
ÚNMS SR k 31. decembru 2021
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Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej 
správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, 
kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov po-
sudzovania zhody. V roku 2021 sa nám podarilo usku-
točniť viacero významných krokov, ktoré majú pozitív-
ny dopad pre občanov, verejný sektor, ako aj podnika-
teľské subjekty. 
V oblasti technickej normalizácie sme skrátili čas sprí-
stupnenia slovenských technických noriem bez pre-
kladu v pôvodnom jazyku priemerne o 50 % a sloven-
ských technických noriem v štátnom jazyku prekladom 
z priemerne 15 mesiacov na menej ako 10 mesiacov. 
V súvislosti s bojom proti COVID-19 sme bezplatne 
sprístupnili druhý balík slovenských technických no-
riem napríklad z oblasti manažérstva plynulého podni-
kania, osobných ochranných prostriedkov alebo pľúc-
nych ventilátorov.
Pripravili sme novelu zákona o metrológii, ktorá zrov-
noprávňuje postavenie poskytovateľov metrologickej 
kontroly, uvoľňuje a rozširuje trh pre nové podnika-
teľské subjekty, zavádza štatistickú kontrolu určených 
meradiel a znižuje byrokratickú záťaž. 
V lete vstúpila do účinnosti novela zákona o posudzo-
vaní zhody a ďalších zákonov, ktorou boli implemen-
tované nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o dohľade nad trhom, o zriadení jednotnej digitálnej 
brány a iné vo vzťahu k činnostiam ÚNMS SR a orgánov 
dohľadu nad určenými výrobkami.
V oblasti kvality vo verejnej správe sme koordinova-
li a metodicky usmerňovali 34 organizácií verejného 
sektora, ktoré boli zapojené do implementácie alebo 
udržiavania manažérstva kvality. Úspešne sme ukončili 
implementáciu modelu CAF v 9 ďalších partnerských 
organizáciách a zrealizovali 77 vzdelávacích aktivít 
v CAF centre, ktoré boli zamerané na rôzne odborné 
témy spojené s manažérstvom kvality. Dovŕšili sme 
prípravu Národného programu kvality Slovenskej re-
publiky na roky 2022 – 2026, ktorý vláda SR schválila 
8. decembra 2021.
Naši experti z oblasti posudzovania zhody a skúšob-
níctva boli súčasťou odborného vyhodnocovania po-
núk predložených v rámci verejného obstarávania na 
Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, 
napríklad pri výbere dodávateľov respirátorov, antigé-

nových testov, osobných ochranných pracovných po-
môcok. 
Participujeme na realizácii Národnej vodíkovej straté-
gie, ktorá definuje úlohu štátu pri využívaní vodíkových 
technológií na Slovensku. Jej cieľom je zvýšiť energe-
tickú nezávislosť a konkurencieschopnosť slovenskej 
ekonomiky s výrazným prispením k uhlíkovo neutrál-
nej spoločnosti. Významným podporným prvkom pri-
pravovaného Akčného plánu stratégie sú aj technické 
normy. ÚNMS SR implementuje do sústavy STN me-
dzinárodné a európske normy, ktoré súvisia s vodíko-
vými technológiami. Naša podpora sa dotýka aj oblastí 
metrológie a posudzovania zhody, kde chceme zabez-
pečiť relevantné merania výsledkov z výskumu a vývo-
ja, metrologickú podporu budúcej prevádzky, ako aj 
posúdenie určených meradiel pre spoľahlivé a presné 
merania pri aplikovaní vodíka v komerčnej praxi. 

PRÍHOVOR 2
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Obrázok č. 2: Katarína Surmíková Tatranská,  
predsedníčka úradu



Podarilo sa nám získať aj mimorozpočtové prostriedky 
z EÚ na realizáciu projektov zameraných na Zvýšenie 
kybernetickej bezpečnosti a Jednotnú digitálnu brá-
nu. V rámci projektu Jednotná digitálna brána chce-
me zabezpečiť interakciu medzi občanmi a príslušnými 
orgánmi, poskytnúť prístup k online riešeniam, mini-
malizovať prekážky na vnútornom trhu, zabezpečiť 
poskytovanie informácií o požiadavkách a pravidlách 
vzťahujúcich sa na výrobky, príslušné technické normy 
a vzájomné uznávanie v podmienkach Slovenskej re-
publiky.
V roku 2021 sme aktualizovali dizajn webového sídla 
ÚNMS SR. Vychádzali sme priamo z dizajn manuálu 
ID-SK, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo in-
vestícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Sloven-
skej republiky. Za dôslednú implementáciu sme získali 
Cenu BRISK.

ÚNMS SR sa hlási aj k spoločenskej zodpovednosti 
vo všetkých troch jej pilieroch, tzn. v ekonomickom, 
environmentálnom a sociálnom. Na základe novopri-
jatej koncepcie spoločenskej zodpovednosti sme vy-
pracovali celoročný plán aktivít na jej plnenie. Znížili 
sme spotrebu kancelárskeho materiálu, energií, ako 
aj vytvorili zamestnancom vhodné pracovné prostre-
die a zmodernizovali IT techniku. Pre interné zlepše-
nia využívame v ÚNMS SR vlastný potenciál nápadov. 
Tie najlepšie sa postupne realizujú a sú súčasťou našej 
kultúry neustáleho zlepšovania sa. 
Ďakujem všetkým zamestnancom ÚNMS SR a organi-
záciám v jeho pôsobnosti, že aj v náročnom období si 
svoje úlohy plnili zodpovedne.
Ako líder ÚNMS SR budem naďalej podporovať zjed-
nodušenie procesov a ich zlepšenia v prospech obča-
nov, verejného sektora a podnikateľov.

Katarína Surmíková Tatranská,  
predsedníčka úradu

Obrázok č. 3: Cena BRISK pre ÚNMS SR



Poslaním ÚNMS SR ako ostatného ústredného orgánu 
štátnej správy je tvorba a udržiavanie dôveryhodných 
nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym 
cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne 
prostredie v SR a podporiť ochranu spotrebiteľa – kaž-
dého jedného občana a vytvárať dobré podnikateľské 
prostredie. Nástrojmi infraštruktúry kvality v medziná-
rodnom ponímaní sú technická normalizácia, metroló-
gia, skúšobníctvo a posudzovanie zhody, ale i akreditá-
cia a trhový dohľad. 

ÚNMS SR z hľadiska krátkodobého a strednodobého 
výhľadu plní koncepčné zámery vyplývajúce z Koncep-
cie štátnej politiky technickej normalizácie, metroló-
gie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov 
posudzovania zhody (ďalej len „Koncepcia štátnej po-
litiky“) na roky 2021 až 2024, ktorú vláda SR schválila 
dňa 9. decembra 2020. 

Jednou z hlavných úloh v oblasti technickej norma-
lizácie bude pokračovanie v plnení cieľov Koncepcie 
štátnej politiky v zmysle plánu úloh na roky 2022 až 
2024 a v strednodobom výhľade najmä podporovať 
vhodné zastúpenie a efektívnu účasť príslušných zain-
teresovaných strán na činnostiach technickej normali-
zácie na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni, 
najmä malých a stredných podnikov, spotrebiteľských 
organizácií a iných zainteresovaných strán, aktívne 
komunikovať s priemyselnými a profesijnými zväzmi, 
združeniami a komorami a ďalšími subjektmi o mož-
nostiach užšej spolupráce pri presadzovaní národných 
stanovísk pri tvorbe európskych a medzinárodných 
noriem a pri tvorbe slovenských technických noriem 
(ďalej len „STN“) a technických normalizačných infor-
mácií (ďalej len „TNI“) v štátnom jazyku. 
Významnou úlohou pri plnení koncepčných zámerov 
bude takisto zlepšovanie vlastných procesov a v rámci 
toho implementovanie nových informačných systé-
mov s cieľom zjednodušiť prístup k produktom a služ-
bám technickej normalizácie, a poskytovanie nových 
produktov s využitím nových možností založených 
na digitálnych technológiách, a zahájenie spolupráce 
a podpory pri nastavení vzdelávania o technickej nor-
malizácii v rámci systému školského a celoživotného 
vzdelávania.  

V oblasti metrológie budeme v nasledujúcom roku 
zavádzať do praxe zákon č. 58/2022 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii“), 
aby sme vytvorili konkurencieschopné a efektívne 
podnikateľské prostredie v oblasti overovania urče-
ných meradiel, opravy a montáže určených meradiel 
so zameraním na zníženie byrokratickej záťaže a pod-
poru ochrany spotrebiteľa. Zároveň budeme pokračo-
vať v legislatívnom procese novely vyhlášky ÚNMS SR 
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kon-
trole, ktorej cieľom je dosiahnuť zosúladenie návrhu 
vyhlášky so zákonom o metrológii, zosúladenie tech-
nických a metrologických požiadaviek jednotlivých 
druhov určených meradiel s požiadavkami, ktoré budú 
odrážať aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré si vyžaduje 
aplikačná prax a zavedenie štatistickej kontroly urče-
ných meradiel. 
V oblasti digitalizácie a informatizácie budeme po-
kračovať v analyzovaní a vyhodnocovaní požiadaviek 
podnikateľského prostredia zameraných na legálnu 
a vedeckú metrológiu. Na základe týchto poznatkov 
budeme vytvárať a dopĺňať jednotné postupy/databá-
zy (IT) k relevantným dokumentom pre podnikateľov, 
zamestnancov orgánov verejnej správy a zainteresova-
né inštitúcie, čím sa zvýši úroveň poskytovaných slu-
žieb pre používateľov meradiel v regulovanej a nere-
gulovanej sfére.
ÚNMS SR aktívnou spoluprácou a komunikáciou s ve-
rejnosťou bude naďalej podporovať činnosť odbor-
ných metrologických združení pôsobiacich v SR v ob-
lasti priemyselnej a legálnej metrológie, spolupracovať 
s vysokými školami, príslušnými rezortmi a priemy-
selnými podnikmi v oblasti vzdelávania. Zabezpečí-
me aktívnu účasť zástupcov v pracovných orgánoch 
a skupinách medzinárodných organizácií, ktorí sa budú 
podieľať na tvorbe medzinárodných predpisov, príru-
čiek, normatívnych dokumentov pre oblasť metrológie 
a metrologickej kontroly s vytvorením priestoru na ich 
uplatňovanie v SR. 
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V oblasti kvality a projektového riadenia bude v nad-
chádzajúcom období najdôležitejšou úlohou úspešne 
ukončiť posledný rok realizácie národného projektu 
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi-
záciách verejnej správy. Najväčšie úsilie bude vynalo-
žené na koordináciu tých partnerov národného pro-
jektu, ktorí ešte neukončili svoju implementáciu ma-
nažérstva kvality. Bude potrebné poskytovať im takú 
súčinnosť a podporu, aby plnili svoj harmonogram 
a úspešne ukončili implementáciu ešte pred ukonče-
ním národného projektu. Zároveň však bude potrebné 
venovať pozornosť aj tým organizáciám, ktoré síce svo-
ju implementáciu v rámci partnerskej zmluvy úspešne 
ukončili, majú však povinnosť implementovaný systém 
ďalej udržiavať.
V rámci aktivít CAF centra bude nasledujúce obdobie 
venované najmä analyticko-metodickým činnostiam. 
V pláne je vytvorenie 3 odborných metodík a 2 odbor-
ných štúdií zameraných na rôzne témy z oblasti kvality. 
Materiály budú zverejnené a sprístupnené odbornej 
verejnosti ako pomôcka pri ďalšom zlepšovaní organi-
zácií verejnej správy. Taktiež sa bude pokračovať v po-
skytovaní poradenstva organizáciám verejnej správy 
pri implementácii a udržiavaní modelu CAF a bude po-
kračovať aj organizovanie vzdelávacích aktivít na rôzne 
témy z oblasti kvality a zlepšovania.
Čo sa týka manažérstva kvality v ÚNMS SR, prioritou 
bude úspešne dokončiť implementáciu modelu CAF, 
absolvovať hodnotenie Externej spätnej väzby a získať 
titul Efektívny používateľ modelu CAF. Implementácia 
modelu CAF je nadviazaním na už zavedený systém 
manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016. Cie-
ľom ÚNMS SR je zlepšenie a zefektívnenie vlastných 
procesov a činností, ktoré sa následne odzrkadlia v po-
skytovaní lepších služieb občanom a verejnosti.
ÚNMS SR bol v roku 2021 aktívny aj v oblasti spolo-
čenskej zodpovednosti. V zmysle prijatej Koncepcie 
spoločenskej zodpovednosti ÚNMS SR na roky 2021 
– 2024 kolektív zamestnancov aktívne pracoval na pl-
není Plánu aktivít spoločenskej zodpovednosti na rok 
2021. Išlo o aktivity v ekonomickom, environmentál-
nom a sociálnom pilieri spoločenskej zodpovednosti.

V roku 2022 v oblasti skúšobníctva a posudzovania 
zhody budeme plniť koncepčné zámery, ktoré sú sú-
časťou plánu implementácie Koncepcie štátnej politiky 
za príslušnú oblasť. Plánujeme pokračovať v efektívnej 
spolupráci s orgánmi trhového dohľadu nad určenými 
výrobkami a vecne príslušnými ministerstvami pri za-
bezpečovaní jednotného postupu posudzovania zho-
dy určených výrobkov, v zlepšovaní fungovania národ-
ných pracovných skupín notifikovaných osôb a iných 
pracovných skupín a usmerňovaní práv a povinností 
autorizovaných a notifikovaných osôb prijatím nového 
metodického postupu.
Dôraz budeme klásť na zvyšovanie právneho povedo-
mia iných orgánov štátnej správy, zainteresovaných 
strán a odbornej verejnosti o požiadavkách na určené 
výrobky a v prípade potreby plánujeme pomáhať aj 
v usmerňovaní pri nastavovaní požiadaviek na výrobky 
v rámci verejných obstarávaní. 
Budeme pokračovať v legislatívnom procese zákona, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprí-
stupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použi-
tie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony a vyhlášky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadav-
kách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe ozna-
čovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie. 
Ďalej sa plánuje príprava zákona o transformácii TSÚ 
Piešťany, š. p.

ÚNMS SR v oblasti predchádzania vzniku a odstraňo-
vania prekážok obchodu zefektívnil činnosti podľa zá-
kona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o tech-
nickom predpise a o prekážkach voľného pohybu to-
varu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o prekážkach voľného pohybu tovaru“) a začal zve-
rejňovať informácie o fyzických prekážkach voľného 
pohybu tovaru v rámci SR a Európskej únie (ďalej len 
„EÚ“) a informácie o notifikáciách podľa Dohody TBT 
WTO a Dohody SPS WTO na webovom sídle ÚNMS SR, 
v čom plánuje ďalej pokračovať. 
V súvislosti s kompetenciami ÚNMS SR v nadväznos-
ti na nariadenie (EÚ) 2018/1724 o zriadení jednotnej 
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digitálnej brány ÚNMS SR plánuje pripraviť a zrealizo-
vať projekt Jednotná digitálna brána ÚNMS SR v troch 
moduloch, pričom oblasti odstraňovania prekážok  
obchodu sa týkajú modulu Kontaktného miesta (M.4 
Príloha I nariadenia o jednotnej digitálnej bráne) 
a modulu Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov 
(M.2 Príloha I nariadenia o jednotnej digitálnej bráne).
Strednodobý výhľad v oblasti akreditácie predpokladá 
trvalé poskytovanie kvalitných akreditačných služieb 
vo všetkých oblastiach, ktoré sú vyžadované v národ-
nom hospodárstve alebo ktoré vyplývajú z legislatívy 
EÚ, zabezpečovanie posudzovania v nových oblastiach 

akreditácie, prieskum potrieb rezortov v oblasti akredi-
tačných služieb, efektívnu spoluprácu s regulačnými au-
toritami SR v záujme aplikácie akreditácie v regulovanej 
sfére a pri overovaní a monitorovaní súladu skúšobných 
pracovísk so zásadami správnej laboratórnej praxe.  
V roku 2022 sa plánuje príprava nového zákona o akre-
ditácii orgánov posudzovania zhody. Vo februári 2022 
sa má uskutočniť plánovaná evaluácia SNAS v celom 
rozsahu EA MLA. SNAS ďalej plánuje uskutočniť obsta-
ranie dodávateľa akreditačného informačného systé-
mu a plánuje pokračovať v zabezpečovaní kontinuál-
neho vzdelávania posudzovateľov a expertov SNAS.

zdroj: Shutterstock



Služobný úrad zabezpečuje úlohy ÚNMS SR na úseku 
manažérstva ľudských zdrojov, vzdelávania, personál-
nej politiky, miezd, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a sociálnej starostlivosti v rozsahu upravenom 
Zákonníkom práce, zákonom o štátnej službe, zákonom 
o výkone práce vo verejnom záujme, ako aj ďalšie úlo-
hy vyplývajúce z Organizačného poriadku ÚNMS SR. 

ĽUDSKÉ ZDROJE

V roku 2021 v oblasti ľudských zdrojov osobný úrad 
zabezpečoval pre zamestnancov ÚNMS SR vzdelávanie 
podľa schváleného „Plánu vzdelávania zamestnancov 
na rok 2021“. 

Realizácia vzdelávacích aktivít sa vzhľadom na pretr-
vávajúcu vážnu epidemiologickú situáciu vykonávala 
predovšetkým online formou, a to rôznymi forma-
mi, napr. školeniami, kurzami, odbornými seminármi 
a konferenciami. ÚNMS SR má zavedené systematické 
a pravidelné vzdelávanie zamestnancov v oblasti ja-
zykovej kultúry na základe uznesenia vlády SR č. 238 
z 21. mája 2014, ktoré sa v roku 2021 konalo online 
formou v mesiaci november. Organizovala sa tiež pra-
videlná výučba anglického a francúzskeho jazyka v rôz-
nych stupňoch náročnosti.

4 SPRÁVA SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Tabuľka č. 1: Porovnanie počtu zamestnancov ÚNMS SR v rokoch 2019 – 2021

Rok Priemerný evidenčný počet  
zamestnancov prepočítaný

Evidenčný počet zamestnancov 
(fyzický)

% nárast (+) / pokles (—) 
evidenčného počtu zamestnancov

2019 100 101 +9,8 %

2020 99 97 –3,9 %

2021 95 97 0 %

Tabuľka č. 2: Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov

Ukazovateľ
k 31. decembru 2019 k 31. decembru 2020 k 31. decembru 2021

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Štátna služba 73 51 
(69,9%)

22 
(30,1%) 71 53 

(74,6%))
18 

(25,4%)) 69 48 
(69,6%))

21 
(30,4%))

Stála  
štátna služba 70 50

(71,4%)
20

(28,6%) 67 50
(74,6%))

17
(25,4%)) 64 45 

(70,3%))
19 

(29,7%))

Dočasná  
štátna služba 3 1

(33,3%)
2

(66,7%) 4 3
(75%)

1
(25%) 5 3 

(60%)
2 

(40%)

Práca vo  
verejnom záujme 28 18

(64,3%)
10

(35,7%) 26 16
(61,5%))

10
(38,5%)) 28 15 

(53,6%))
13 

(46,4%))

SPOLU 101 69
(68,3%)

32
(31,7%) 97 69

(71,1%)
28

(28,9%) 97 63 
(64,9%)

34 
(35,1%)



Graf č. 1: Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov za roky 2019 – 2021

 

Tabuľka č. 3: Veková štruktúra zamestnancov

Ukazovateľ
k 31. decembru 2019 k 31. decembru 2020 k 31. decembru 2021

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

do 35 rokov 33 21
(63,6%)

12
(36,4%) 30 18

(60%)
12

(40%) 31 17
(54,8%)

14
(45,2%)

od 36 rokov  
do 50 rokov 34 24

(70,6%)
10

(29,4%) 36 26
(72,2%)

10
(27,8%) 35 22

(62,9%)
13

(37,1%)

od 51 rokov  
do 60 rokov 25 17

(68%)
8

(32%) 23 18
(78,3%)

5
(21,7%) 26 21

(80,8%)
5

(19,2%)

nad 61 rokov 9 7
(77,8%)

2
(22,2%) 8 7

(87,5%)
1

(12,5%) 5 3
(60%)

2
(40%)

SPOLU 101 69
(68,3%)

32
(31,7%) 97 69

(71,1%)
28

(28,9%) 97 63
(64,9%)

34
(35,1%)
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Tabuľka č. 4: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

Ukazovateľ
k 31. decembru 2019 k 31. decembru 2020 k 31. decembru 2021

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Počet  
celkom

z toho 
žien

z toho  
mužov

Vysokoškolské 
vzdelanie III. stupeň 6 3 

(50%)
3 

(50%) 9 6 
(66,6%)

3 
(33,3%) 9 6 

(66,7%)
3 

(33,3%)

Vysokoškolské 
vzdelanie II. stupeň 78 54 

(69,2%)
24 

(30,8%) 74 54 
(73%)

20 
(27%) 73 49 

(67,1%)
24 

(32,9%)

Vysokoškolské 
vzdelanie I. stupeň 2 1 

(50%)
1 

(50%) 1 0 
(0%)

1 
(100%) 1 0 

(0%)
1 

(100%)

Úplné stredné 
vzdelanie 15 11 

(73,3%)
4 

(26,7%) 13 9 
(69,2%)

4 
(30,8%) 14 8 

(57,1%)
6 

(42,9%)

Základné vzdelanie 0 0 
(0%)

0 
(0%) 0 0 

(0%)
0 

(0%) 0 0 
(0%)

0 
(0%)

SPOLU 101 69 
(68,3%)

32 
(31,7%) 97 69 

(71,1%)
28 

(28,9%) 97 63 
(64,9%)

34 
(35,1%)

Graf č. 2: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov za roky 2019 – 2021
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ÚNMS SR na šírenie ochorenia COVID-19 veľmi rýchlo 
zareagoval a vytvoril na svojom webovom sídle infor-
mačnú platformu s prehľadom praktických informácií 
zameraných na ochranu zdravia, ako aj podporu pod-
nikania v oblastiach technickej normalizácie, metroló-
gie, posudzovania zhody a skúšobníctva, ako aj cielenú 
podporu v ekonomickej oblasti na zabezpečenie vlast-
ných pracovných procesov a úloh. 

TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA

Celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôso-
bených ochorením COVID-19 podporil ÚNMS SR ako 
slovenský NNO v spolupráci s Európskym výborom pre 
normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre norma-
lizáciu v elektrotechnike (CENELEC), Medzinárodnou 
organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárod-
nou elektrotechnickou komisiou (IEC) aj v roku 2021. 
ÚNMS SR bezodplatne sprístupnil do 31. marca 2021 
ďalšie STN z oblasti manažérstva rizika a manažérstva 
plynulého podnikania, osobných ochranných prost-
riedkov a hygieny a pľúcnych ventilátorov.
Od 1. júla 2021 boli do sústavy STN prijaté ako TNI dva 
európske normalizačné dokumenty (dohody pracov-
ných stretnutí – CWA) vypracované Európskym výbo-
rom pre normalizáciu (CEN) na podnet Európskej ko-
misie (ďalej len „EK“), špecifikujúce protokoly pri bez-
pečnosti a ochrane zdravia v súvislosti s ochorením 
COVID-19 v cestovnom ruchu:
• TNI CWA 5643-1 Cestovný ruch a súvisiace služ-

by. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia  
COVID-19 v cestovnom ruchu, ktorý obsahu-
je požiadavky a odporúčania na zníženie šírenia  
COVID-19 pre celý sektor cestovného ruchu a iden-
ticky preberá dokument Medzinárodnej organi-
zácie pre normalizáciu (ISO) ISO/PAS 5643: 2021 
s rovnakým názvom,

• TNI CWA 5643-2 Cestovný ruch a súvisiace služ-
by. Požiadavky a usmernenie na zníženie šírenia 
COVID-19 v cestovnom ruchu. Európska vizuálna 
identita, ktorý ponúka osobitnú európsku značku 
v súlade s CWA 5643-1 a obsahuje požiadavky a ná-
vod na použitie európskej vizuálnej identity.

METROLÓGIA

ÚNMS SR vydal v roku 2021 dve usmernenia k činnosti 
v oblasti metrológie. Uvedené opatrenia viedli k rieše-
niu krízovej situácie v oblasti metrológie a boli zamera-
né na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, 
zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minima-
lizovanie škôd a podporu podnikateľov.
Prijaté opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
• používanie určeného meradla podľa § 11 ods. 1 

zákona o metrológii bez overenia najviac 60 dní 
od skončenia platnosti overenia, 

• predĺženie platnosti dokladov o spôsobilosti v ob-
lasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii,

• SMI nezameral metrologický dozor na oblasti naj-
viac zasiahnutých následkami pandémie a umožnil 
dozorovaným osobám využiť splátkový kalendár 
pri zaplatení uložených pokút za porušenie zákona 
o metrológii.

POSUDZOVANIE ZHODY A SKÚŠOBNÍCTVO

• ÚNMS SR na svojom webovom sídle postupne 
zverejňoval informácie súvisiace s respirátormi, 
ich označením a používaním. Bola vydaná tlačová 
správa k Výnimkám pre nazálne antigénové testy 
určené na samodiagnostiku, taktiež zverejnené 
Usmernenie k posudzovaniu zhody/certifikácia vý-
robkov „Ochranné rúška“ – druhá aktualizácia. 

• ÚNMS SR počas epidemickej situácie súvisiacej 
s bojom proti ochoreniu COVID-19 zodpovedal 
množstvo otázok (cca 150 dopytov). Spolupraco-
val s nemocnicami, lekármi a množstvom ďalších 
dopytujúcich sa na osobné ochranné prostriedky 
alebo zdravotnícke pomôcky.

• ÚNMS SR počas epidemickej situácie súvisia-
cej s bojom proti ochoreniu COVID-19 pristúpil 
aj k udeľovaniu tzv. „výnimiek“ na základe § 4 
ods. 5 zákona o posudzovaní zhody, pričom roz-
hodoval o uvedení určeného výrobku na trh bez 
posudzovania zhody podľa § 22 zákona o po-
sudzovaní zhody. ÚNMS SR vydal MP 34: 2020 
Metodický postup o rozhodovaní o uvede-
ní určeného výrobku na trh bez posudzovania  

COVID OPATRENIA 5
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zhody v znení dodatku č. 01, cieľom ktorého 
bolo jednotne usmerniť postup pri rozhodovaní 
ÚNMS SR. V roku 2021 bolo udelených 7 „výnimiek“ 
na respirátory a 11 „výnimiek“ na nazálne antigéno-
vé testy. Všetky podrobnosti, vrátane udelených vý-
nimiek, sú zverejnené na webovom sídle ÚNMS SR 
v informácii Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z.

EKONOMIKA
V roku 2021 v rámci opatrení priamo súvisiacich s ví-
rusovou pandémiou COVID-19 použil ÚNMS SR roz-
počtové prostriedky na nákup ochranných pomôcok, 
licencií pre online rokovania, antigénových testov 
pre zamestnancov a preplatenie výdavkov za vykona-
nie PCR testov v súvislosti so zahraničnou pracovnou 
cestou v celkovej výške 2 473 eur. Išlo o prostriedky 
štátneho rozpočtu re-alokované v rámci schváleného 
rozpočtu ÚNMS SR pre rok 2021.

zdroj: Shutterstock



AUDIT

Vnútorný audit je súhrn nezávislých, objektívnych, ove-
rovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných 
činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich 
a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárod-
ne uznávaných audítorských štandardov, ktoré sú vy-
konávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole 
a audite. 

V oblasti vnútorného auditu (ďalej len „VA“) boli v ka-
pitole ÚNMS SR vykonané audity podľa schválené-
ho plánu VA. V roku 2021 bolo vykonaných celkom 

5 plánovaných VA (tabuľka č. 5), z ktorých jeden bol 
prierezový v rámci kapitoly (splnenie opatrení), ďalší 
VA bol prierezový v rámci celého ÚNMS SR (vnútorný 
kontrolný systém), tri boli cielenými auditmi, t. j. boli 
vykonané len v jednej organizácii kapitoly, a to jeden 
v ÚNMS SR (tvorba interných riadiacich aktov a me-
todických postupov) a dva v SMÚ (správa registratúry 
a právne služby).

Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu ÚNMS SR 
bol vykonaný jeden mimoriadny vnútorný audit v TSÚ 
Piešťany, š. p. (inventarizácia) a jeden mimoriadny vnú-
torný audit bol zastavený, a to z dôvodu, že povinná 
osoba neposkytla pri výkone VA súčinnosť (SLM, n. o.).

AUDIT A KONTROLA 6
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Tabuľka č. 5: Jednotlivé vnútorné audity vykonané v roku 2021

Číslo Predmet Cieľ Doba 
trvania Typ VA Auditovaný 

subjekt Výstup

VA
 č

.  
1/

20
21

Vnútorný kontrolný 
systém v roku 2020

Overiť a hodnotiť 
nastavený vnútorný 
kontrolný systém (ZFK, 
AFK, finančná kontrola 
na mieste, riešenie 
sťažností)

10
 tý

žd
ňo

v

Sy
st

ém
ov

ý 
au

di
t +

 
au

di
t v

ýk
on

no
sti

ÚNMS SR 
(ÚK, OE, 
KGTSÚ)

Posúdiť nastavený vnútorný 
kontrolný systém a jeho súlad 
s platnou a účinnou legislatívou

3 čiastkové správy o výsledkoch VA

VA
 č

.  
2/

20
21

Metodika (tvorba 
IRA a metodických 
postupov)

Overenie a hodnotenie 
riadiaceho systému 
tvorby IRA, usmernení 
a postupov 

10
 tý

žd
ňo

v

Sy
st

ém
ov

ý 
 

au
di

t ÚNMS SR 
(KGTSÚ)

Posúdiť nastavený systém tvorby 
najmä IRA a jeho súlad so zákonom 
Posúdenie efektívnosti a účinnosti 
procesov

1 správa o výsledkoch VA

VA
 č

.  
3/

20
21

Administratíva  
(správa registratúry, 
CO, utajované 
skutočnosti)

Overiť nastavený 
systém pre správu 
registratúry

7 
tý

žd
ňo

v

Au
di

t  
zh

od
y

SMÚ

Posúdiť najmä zákonnosť postupov 
pri správe a používaní registratúry 

1 správa o výsledkoch VA

VA
 č

.  
4/

20
21

Právne služby 
(analýzy, zmluvy, 
zastupovanie)

Overenie a hodnotenie 
systému pre tvorbu 
smerníc, usmernení 
a metodických 
postupov 
v podmienkach SMÚ 

7 
tý

žd
ňo

v

Au
di

t z
ho

dy
 

Au
di

t v
ýk

on
no

sti

SMÚ

Posúdenie zákonnosti  
a efektívnosti/hospodárnosti  
pri poskytovanie právnych služieb

1 správa o výsledkoch VA

VA
 č

.  
5/

20
21

Plnenie opatrení vo 
vzťahu k vnútorným 
auditom vykonaným  
v roku 2020

Overenie nakladania 
a plnenia 
s odporúčanými 
a prijatými 
opatreniami

6 
tý

žd
ňo

v

Au
di

t  
zh

od
y ÚNMS SR 

SMÚ 
SMI

Overiť plnenie opatrení 
vyplývajúcich z VA vykonaných 
v roku 2020

3 čiastkové správy o výsledkoch VA



KONTROLA

Útvar kontroly plní úlohy v oblasti riadenia a výkonu 
vnútornej kontroly v súlade so zákonom o kontrole 
v štátnej správe, ako aj riadenia a výkonu finančnej 
kontroly na mieste v rozsahu pôsobnosti vymedzenej 
zákonom o finančnej kontrole a audite. V rámci kon-
trolnej činnosti sa sleduje stav kontrolovaných skutoč-
ností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, internými predpismi a s uzneseniami vlády 
SR, ako i overenie splnenia opatrení prijatých na od-
stránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť. 

V oblasti vnútornej kontroly ÚNMS SR vykonal kontro-
ly podľa aktualizovaného plánu kontrolnej činnosti na 
I. a II. polrok 2021 v príslušných organizačných útva-
roch ÚNMS SR a v rezortných organizáciách. Súčasťou 
kontrolnej činnosti boli aj vonkajšie kontroly vykonané 
v súlade so zákonom o posudzovaní zhody a v súlade 
s metodickým postupom na kontrolu činnosti autori-
zovaných a notifikovaných osôb.

Celkovo bolo v roku 2021 vykonaných 28 kontrol (ta-
buľka č. 6 a č. 7). Z hľadiska druhu kontrol bolo v rezor-
te ÚNMS SR vykonaných 14 vnútorných kontrol (z toho 
3 finančné kontroly na mieste) a 14 vonkajších kon-
trol. Zo 14 vnútorných kontrol boli zistené nedostatky  
u 6 kontrol, z toho 5 kontrol bolo ukončených Proto-
kolom o výsledku kontroly a 1 kontrola bola ukončená 
Správou o finančnej kontrole na mieste so zistenými 
nedostatkami. V súvislosti so zistenými nedostatkami 
vedúci kontrolovaných subjektov, resp. povinné oso-
by prijali opatrenia na odstránenie a nápravu ziste-
ných nedostatkov a príčin ich vzniku v určenej lehote. 
V prípade 14 vonkajších kontrol, ktoré boli realizované 
u autorizovaných /notifikovaných osôb, bolo 11 kon-
trol ukončených Záznamom o výsledku kontroly. Ne-
dostatky boli zistené u 2 kontrol, kde boli vypracované 
Protokoly o výsledku kontroly a 1 kontrola pokračuje 
v roku 2022. 

Tabuľka č. 6: Vnútorné kontroly vykonané v roku 2021

p.č. Číslo
kontroly

Predmet  
kontroly

Termín  
vykonania 
kontroly
(mesiac)

Subjekt 
kontroly Výstup

1 1/I/2021 Plnenie úloh v súlade s uznesením vlády č. 553/2019 k Akčnému 
plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2020 – 2021. 2/2021 OI Záznam 

o kontrole 

2 2/I/2021

Proces výkonu metrologického dozoru nad autorizovanými 
a registrovanými osobami podľa zákona o metrológii, podľa 
Metodického postupu č. 52 o autorizácii na výkon overovania 
určených meradiel a výkon úradného merania a podľa 
Metodického postupu č. 53 o registrácii na opravu alebo montáž 
určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označených 
spotrebiteľských balení. 

6/2021 SMI
Protokol 

o výsledku 
kontroly

3 2/II/2021

Vybavovanie, evidencia, vydávanie, uschovanie a bezpečné 
uloženie služobných pasov zamestnancov a osôb plniacich v 
zahraničí úlohy vyplývajúce z potrieb zabezpečenia plnenia úloh 
ÚNMS SR a organizácií v jeho pôsobnosti, resp. plnenia úloh v 
záujme SR so zameraním sa na dodržiavanie zákona č. 647/2007 
Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

10/2021
ÚNMS SR, SMÚ, 
SNAS, SLM, TSÚ 

Piešťany, š. p. 

Záznam 
o kontrole 

4 3/I/2021

Finančná kontrola na mieste (ďalej len „FKM“) Výkon základnej 
finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

5. – 8. 2021 SMI

Správa 
o výsledku 

FKM  
(zistené 

nedostatky)
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p.č. Číslo
kontroly

Predmet  
kontroly

Termín  
vykonania 
kontroly
(mesiac)

Subjekt 
kontroly Výstup

5 3/I/2021
Finančná kontrola na mieste  
Kontrola vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti v súlade 
s Výnosom Ministerstva financií SR.

10/2021 OTN
Správa 

o výsledku 
FKM

6 4/I/2021

Dodržiavanie zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a plnenie povinností akreditačného 
orgánu ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi 
SNAS. 
Dodržiavanie Zmluvy o spolupráci č. 2018/801/006804/02287, 
s dôrazom na čl. II bod 1, čl. IV bod c) a d).

7. – 8. 2021 SNAS
Protokol 

o výsledku 
kontroly

7 5/I/2021
Finančná kontrola na mieste Kontrola nákladovosti osobnej 
dopravy s dôrazom na jej efektívnosť v zmysle uznesenia vlády SR 
č. 319/2002, úloha B.3.

6. – 12. 2021 OE
Správa 

o výsledku 
FKM

8 6/I/2021 Kontrola plnenia úloh v súlade s uznesením vlády č. 585/2018 
k Návrhu protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023. 6/2021 Kancelária predsedu 

ÚNMS SR
Záznam 

o kontrole

9 6/II/2021 Kontrola plnenia úloh v súlade s uznesením vlády č. 437/2016 
k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy SR. 10/2021 OI Záznam 

o kontrole

10 7/I/2021 Kontrola používania modulu Automatizovanej správy registratúry 
dokumentačného systému Fabasoft. 6/2021 OE, OKPR, OSEZ, 

OM, OTN

Protokol 
o výsledku 

kontroly

11 7/II/2021 Plnenie úloh z uznesenia vlády SR č. 585/2018 k Návrhu 
protikorupčnej politiky SR na roky 2019 až 2023. 10. – 12. 2021 SMI, SNAS, SLM Záznam 

o kontrole

12 8/I/2021
Dodržiavanie stanovených lehôt v rámci procesu kontroly 
splnenia autorizačných/registračných požiadaviek na mieste 
u žiadateľa/prihlasovateľa za obdobie rokov 2019 – 2020.

5/2021 SMÚ
Protokol 

o výsledku 
kontroly

13 8/II/2021
Plnenie úloh z uznesenia vlády SR č. 810/1996 k návrhu  
na vytvorenie Komisie vlády SR pre integráciu a realizáciu  
informačných systémov.

11/2021 SNAS,  
TSÚ Piešťany, n.o.

Záznam 
o kontrole 
Protokol 

o výsledku 
kontroly

14 9/I/2021 Nadväznosť meradiel používaných pri overovaní za obdobie  
rokov 2019 a 2020. 5. – 6.2021 SLM Záznam 

o kontrole



Tabuľka č. 7: Vonkajšie kontroly vykonané v roku 2021

p.č. Číslo
kontroly Predmet kontroly

Termín  
vykonania 
kontroly
(mesiac)

Subjekt 
kontroly Výstup

1 13/II/2020

Proces posudzovania zhody – projekto-vá zložka č. 2020NB0309, 
žiadateľ: UMEDO GROUP LLC, Vatutin general Street 62B, 
Makariv, Ukrajina.EU zástupca: MedLine Devices s.r.o., Franco-
uzska 836/31, Vinohrady, Praha, ČR.

12.2020 
– 1.2021 bqs. s.r.o. Záznam 

o kontrole

2 12/I/2021

Preverenie: 
a) plnenia autorizačných a notifikačných požiadaviek podľa § 

12 zákona o zhode a povinností autorizovanej a notifikovanej 
osoby podľa § 21 zákona o zhode;

b) plnenia požiadaviek podľa zákona 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 Vyhlášky ÚNMS SR 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;

c) skutočností uvedených v liste č. UNMS/01993/2021 – 
0011553/2021.

5.2021 
– 1.2022

Liptovská  
skúšobňa

Záznam 
o kontrole

3 13/I/2021

Proces posudzovania zhody 
– projektová zložka č. WPQR-VÚZ-212/21/3143_PED, MILKING, 

spol. s.r.o., Studená 21, 821 04 Bratislava;
– projektová zložka č. WPQR-VÚZ-212/21/3151_PED, GEPOL 

s.r.o., 082 73 Poloma 202;
– projektová zložka č. WPQR-VÚZ-212/21/3152_PED, RE-S s.r.o., 

Mostárenská 9, 977 56 Brezno

5. – 6.2021 VÚZ Záznam 
o kontrole 

4 14/I/2021

Kontrola procesu posudzovania zhody v zložke 
– Spoločnosť: Kolplast, Brazil 
 Produkt: Strerilné výterové tyčinky (SWAB FLOCK KOLPLAST);
– Spoločnosť: Promovet, France 
 Produkt: Droper Field 1000, Droper Field 500 – systém na 

kompresiu infúznych vreciek;
– Spoločnosť: Metier Medical, Poland 
 Produkt: Sterilné striekačky na jedno použitie s ihlou, ale aj 

rozložený variant – samotné sterilné striekačky a sterilné ihly.

5. – 6.2021 bqs. s.r.o. 3 záznamy 
o kontrole

5 15/I/2021

Autorizačné a notifikačné požiadavky podľa § 12 zákona o zhode 
a povinnosti autorizovanej a notifikovanej osoby podľa § 21 
zákona o zhode, 
– zisťovanie stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými 
predpismi.

10/2021 VIPO

Protokol 
o výsledku 

kontroly 
Kontrola 

pokračuje

6 16/I/2021
Proces posudzovania zhody v zložke – Spoločnosť: Beijing Wantai 
Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd., produkt: Antigénový test 
na COVID-19.

7/2021 bqs. s.r.o. Záznam 
o kontrole

7 9/II/2020

Preskúmanie plnenia autorizačných a notifikačných 
požiadaviek podľa zákona o zhode a podľa nariadenia (EÚ) 
2017/746 v nadväznosti na žiadosť o autorizáciu a notifikáciu 
č. UNMS/01814/2020-801-004824/2020.

10/2021 3EC International, 
a. s.

Protokol 
o výsledku 
kontroly – 

CAPA pre EK  
Kontrola 

pokračuje



p.č. Číslo
kontroly Predmet kontroly

Termín  
vykonania 
kontroly
(mesiac)

Subjekt 
kontroly Výstup

8 11/II/2021
Proces posudzovania zhody – projektová zložka č. WPQR-
VÚZ-212/21/3165_PED, SEPS a.s., Údernícka 11, 851 01 
Bratislava.

7/2021 VUZ Záznam 
o kontrole

9 17/II/2021
Proces posudzovania zhody v zložke – Spoločnosť: Guangzhou 
Decheng Biotechnology, produkt: nazálny antigénový test na 
SARS-CoV-2.

10/2021 bqs. s.r.o. Záznam 
o kontrole

10 18/II/2021
Proces posudzovania zhody v zložke 2021NB042IVDD – 
Spoločnosť: Guangzhou Decheng Biotechnology Co., Ltd., 
produkt: 2019-nCOV Ag Saliva Rapid Test Card.

11/2021 bqs. s.r.o. Záznam 
o kontrole

11 19/II/2021
Výkon kontroly notifikovanej osoby u výrobcu tzv. svedecké 
posúdenie (overovací audit), v spoločnosti MEDKONSULT  
medical technology s.r.o., Olomouc, Česká republika.

12/2021 3EC International, 
a. s.

Záznam 
o kontrole

12 20/II/2021

Činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby vo vzťahu k podnetu
– zisťovanie stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými 
predpismi.

12/2021 TSÚ Kontrola 
pokračuje

13 21/II/2021
Proces posudzovania zhody v zložke Medusa 19 Life Sciences Ltd, 
Kemp House, 160 City Rd, London, ECQ1V 2NX, produkt: Medusa 
AffiDX SARS-CoV-2 Antigen Lateral Flow Test.

12/2021 bsq. s.r.o. Záznam 
o kontrole

14 22/II/2022

Proces posudzovania zhody v zložke Beijing Wantai Biological 
Pharmacy Enterprise Co., Ltd, produkt Diagnostic Kit for Antibody 
and Antigen to Human Immunodeficiency Virus (ELISA),  
typ: AiD TM HIV 1+2 Ag/Ab ELISA Plus

12/2021 bsq. s.r.o. Záznam 
o kontrole

PREHĽAD VYKONANÝCH KONTROL ZAMESTNANCAMI ODBORU METROLÓGIE
Tabuľka č. 8: Kontroly autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa o autorizáciu/autorizovanej osoby podľa 
zákona o metrológii v roku 2021

Druh kontroly Počet kontrol

Kontrola na základe žiadosti o autorizáciu   8

Kontrola na základe žiadosti o zmenu autorizácie 10

Kontrola na základe žiadosti o predĺženie autorizácie   2

SPOLU 20

Zamestnanci odboru metrológie sa zúčastnili ako čle-
novia kontrolných skupín nasledovných kontrol:
• kontrola procesu výkonu metrologického dozo-

ru nad autorizovanými a registrovanými osobami 
podľa zákona o metrológii, metodického postu-
pu MP 52:2019 o autorizácii na výkon overovania 
určených meradiel a výkon úradného merania 
a metodického postupu MP 53:2019 o registrácii 
na opravu alebo montáž určených meradiel alebo 

balenie alebo dovoz označených spotrebiteľských 
balení,

• kontrola dodržiavania stanovených lehôt v rámci 
splnenia autorizačných/registračných požiadaviek 
na mieste u žiadateľa/prihlasovateľa za obdobie 
rokov 2019 – 2020,

• kontrola meradiel používaných pri overovaní za ob-
dobie rokov 2019 a 2020.

1918



ÚNMS SR je samostatnou rozpočtovou kapitolou, ktorá 
hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o roz-
počtových pravidlách verejnej správy“), spravuje po-
hľadávky štátu v súlade so zákonom č. 374/2014 Z. z. 
o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a tiež spravuje 
majetok štátu v súlade so zákonom Národnej rady SR 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ne-
skorších predpisov. 

ÚNMS SR je zriaďovateľom štátnej rozpočtovej or-
ganizácie SMI, štátnej príspevkovej organizácie SMÚ 
a zakladateľom samostatne hospodáriaceho štátne-
ho podniku TSÚ Piešťany, š.p. Vo vecnej pôsobnosti 
ÚNMS SR je i nezisková organizácia SLM, n. o. a verej-
noprávna inštitúcia SNAS, ktoré hospodária samostat-
ne, avšak ÚNMS SR ako ústredný orgán štátnej správy 
vykonáva nad nimi dohľad. ÚNMS SR je zároveň 5 % 
akcionárom spoločnosti BIONT, a. s.

A.    PLNENIE ROZPOČTU ÚNMS SR

Rozpočtové príjmy ako záväzný ukazovateľ na rok 2021 
boli ÚNMS SR ako rozpočtovej organizácii v schvále-
nom rozpočte stanovené na 800 000 €. V priebehu 
roka 2021 bol záväzný ukazovateľ príjmov upravený in-
terným rozpočtovým opatrením na úroveň 825 000 €. 
Celkový rozpočet výdavkov ÚNMS SR po realizovaní 
rozpočtových opatrení vo výške 6 677 583 € predsta-
voval finančné zabezpečenie potrebné k plneniu úloh 
vyplývajúcich ÚNMS SR zo všeobecne záväzných práv-
nych predpisov. V priebehu roka 2021 bolo vydaných 
51 rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR, 
z toho 21 z nich bolo realizovaných prostredníctvom 
ISUF (Informačný systém účtovníctva fondov). Najzá-
sadnejšími rozpočtovým opatreniami boli:
•  rozpočtové opatrenia viažuce sa na národný projekt 

„Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orga-
nizáciách verejnej správy“, ktorými bolo zabezpečo-
vané jeho priebežné financovanie v roku 2021, 

• priebežné uvoľňovanie nevyčerpaných prostried-
kov minulých rokov v súlade s § 8 zákona o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy, z ktorých ÚNMS 
SR v roku 2021 financoval svoje investičné zámery 
a národný projekt „Zavádzanie a podpora mana-
žérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, 

• navýšenie rozpočtu bežných a kapitálových výdav-
kov na oblasť kybernetickej bezpečnosti,

• viazanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov 
v prospech Ministerstva financií SR za účelom vý-
konu správy a údržby dokumentačného systému,

• viazanie kapitálových výdavkov ÚNMS SR, pro-
striedkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie 
v súlade s § 8 zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v závere roka 2021. Plánované po-
užitie týchto prostriedkov je v roku 2022, a to naj-
mä na investičné zámery ÚNMS SR a financovanie 
národného projektu „Zavádzanie a podpora mana-
žérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. 

ZHODNOTENIE PLNENIA  
PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY

V roku 2021 dosiahla organizácia ÚNMS SR plnenie 
príjmov spolu 902 780 €, tzn. plnenie upraveného roz-
počtu na úrovni 109,4 %. Najvyšší podiel na plnení príj-
mov organizácie predstavovali za rok 2021 príjmy z ob-
lasti technickej normalizácie, a to 796 641 €. Medziroč-
ne došlo k nárastu pravidelných príjmov (oblasť tech-
nickej normalizácie, príjmy z vlastníctva majetku štátu 
a iné nedaňové príjmy) v súčte o 18 221 €, t. j. o 2,1 %, 
predovšetkým z dôvodu vyššieho odvodu na účet iné 
nedaňové príjmy, kde boli odvedené prostriedky z re-
fundácie týkajúce sa výdavkov predchádzajúceho ob-
dobia. Na druhej strane došlo k medziročnému pokle-
su z príjmov z vlastníctva majetku štátu. 

VÝDAVKY

V roku 2021 dosiahli výdavky organizácie ÚNMS SR 
spolu 6 674 234 €, t. j. použitie prostriedkov rozpočtu 
2021 na úrovni 99,9 %. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom 2020, kedy čerpanie výdavkov predstavovalo 
sumu 6 883 797 €, došlo v roku 2021 k poklesu výdav-
kov o 209 563 €, t. j. o 3,0 %. K poklesu výdavkov došlo 
najmä z dôvodu medziročného poklesu čerpania výdav-
kov na mzdy a odvody ako aj kvôli poskytnutiu nižšieho 
bežného transferu SMÚ v roku 2021 oproti roku 2020. 
Na druhej strane medziročne došlo k navýšeniu výdav-
kov na tovary a služby, ako aj kapitálových výdavkov 
mimo kapitálového transferu SMÚ z dôvodu realizo-
vaných opráv a investícií do majetku štátu v správe 
ÚNMS SR.
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Tabuľka č. 9: Plnenie príjmov a výdavkov v €

Ukazovateľ
Rozpočet 2021 Skutočnosť % čerpania 

rozpočtu Index Zmena
 v €

Zmena
 v %

schv. upr. 2021 2020 2019 schv. upr. 2021/
2020

2021/
2020

2021/
2020

A. Daňové príjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Nedaňové príjmy 800 000 825 000 895 920 878 469 2 200 389 112,0 108,6 1,0 17 451 2,0

Príjmy z podnikania
a z vlastníctva 
majetku

17 000 17 000 27 945 68 459 110 136 164,4 164,4 0,4 -40 514 -59,2

Administratívne 
poplatky a iné 
poplatky a platby

783 000 808 000 796 641 797 596 894 073 101,7 98,6 1,0 -955 -0,1

Kapitálové príjmy 0 0 3 359 0 0 N/A N/A N/A 3 359 N/A

Iné nedaňové 
príjmy 0 0 67 975 12 414 1 196 180 0 0 5,5 55 561 447,6

C. Granty a transfery 0 0 6 860 6 090 0 0 0 1,1 770 12,6

 PRÍJMY SPOLU v € 800 000 825 000 902 780 884 559 2 200 389 112,8 109,4 1,0 18 221 2,1

A. Bežné výdavky 5 348 816 6 043 656 6 040 405 6 459 566 5 743 229 112,9 99,9 0,9 -419 161 -6,5

Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a OOV

2 103 039 2 445 077 2 440 114 2 544 088 2 341 253 116,0 99,8 1,0 -103 974 -4,1

Poistné a príspevok  
do poisťovní 805 014 948 580 948 006 949 926 888 924 117,8 99,9 1,0 -1 920 -0,2

Tovary a služby 1 098 385 1 259 746 1 258 926 1 140 861 1 293 512 114,6 99,9 1,1 118 065 10,3

Bežné transfery 1 342 378 1 390 253 1 393 359 1 824 691 1 219 540 103,8 100,2 0,8 -431 332 -23,6

z toho: 
príspevkovým 
organizáciám

986 378 1 020 528 1 020 528 1 384 546 857 905 103,5 100,0 0,7 -364 018 -26,3

B. Kapitálové výdavky 410 000 633 927 633 829 424 231 492 361 154,6 100,0 1,5 209 598 49,4

z toho: 
príspevkovým 
organizáciám

400 000 400 000 400 000 400 000 286 400 100,0 100,0 1,0 0 0,0

 VÝDAVKY SPOLU v € 5 758 816 6 677 583 6 674 234 6 883 797 6 235 590 115,9 99,9 1,0 -209 563 -3,0

Štruktúra výdavkov

• najvýznamnejší podiel na výdavkoch tvorili mzdy 
a odvody v sume 3 494 014 € (50,8 %), 

• tovary a služby v rámci výdavkov ÚNMS SR použil 
prostriedky v sume 1 140 861 € (16,6 %),

•  bežný + kapitálový transfer pre štátnu príspevkovú 
organizáciu SMÚ v sume 1 784 546 € (25,9 %), 

•  členské príspevky do medzinárodných metrolog-
ických, normalizačných a akreditačných organizácií, 

aj príspevky SR do medzinárodných organizácií 
v sume 302 106 € (4,4 %),

•  transfery jednotlivcom (odchodné, odstupné, PN, 
príplatok k PN) v sume 114 357 € (1,7 %),

•  transfer verejnoprávnej inštitúcii SNAS na pokrytie 
nákladov spojených s členstvom SR v medzinárod-
ných organizáciách v sume 23 682 € (0,3 %),

•  kapitálové výdavky ÚNMS SR (bez kapitálového 
transferu SMÚ) v sume 24 231 € (0,3 %).



Graf č. 3: Čerpanie výdavkov ÚNMS SR v roku 2021: spolu 6 674 234 €

Členenie pohľadávok štátu k 31. decembru 2021

Pohľadávky štátu v správe ÚNMS SR (ďalej len „pohľa-
dávky“) v roku 2021 predstavovali sumu 51 170,60 €. 
Najvyšší podiel tvorili pohľadávky z nedaňových roz-
počtových príjmov v sume 19 541,85 €. Keďže v roku 
2020 predstavovali pohľadávky sumu 57 733,72 €, 

ÚNMS SR dosiahol medziročný pokles o 6 563,12 €,  
t. j. o 11,37 %. Dôvodom je najmä skutočnosť, že 
v roku 2021 sa medziročne znížili pohľadávky voči 
odberateľom a pohľadávky z nedaňových rozpočto-
vých príjmov, napriek tomu, že sa medziročne zvýšili 
poskytnuté prevádzkové preddavky a pohľadávky voči 
zamestnancom.

B.    POHĽADÁVKY ŠTÁTU V SPRÁVE ÚNMS SR

Tabuľka č. 10: Pohľadávky za obdobie 2019 — 2021 v €

Ukazovateľ
Obdobie Index Zmena v € Zmena v %

2021 2020 2019 2021/2020 2021/2020 2021/2020

Odberatelia 9 239,84 11 857,32 15 252,28 0,78 -2 617,48 -22,07
Poskytnuté prevádzkové preddavky 13 053,48 0 0 0 13 053,48 100
Ostatné pohľadávky 0 0 0 0 0 0
Pohľadávky z nedaňových  
rozpočtových príjmov 19 541,85 43 614,62 53 390,29 0,45 -24 072,77 -55,19

Pohľadávky voči zamestnancom 9 322,70 2 249,05 2 984,87 4,15 7 073,65 314,52
Iné pohľadávky 12,73 12,73 12,73 1,00 0 0

POHĽADÁVKY SPOLU v € 51 170,60 57 733,72 71 640,17 0,89 -6 563,12 -11,37
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Graf č. 4: Vývoj pohľadávok za obdobie rokov 2019 – 2021

Štruktúra pohľadávok v roku 2021 bola nasledovná:
• najvyšší podiel z celkových pohľadávok (38,19 %) 

tvorili pohľadávky z nedaňových rozpočtových príj-
mov, ktoré dosiahli úroveň 19 541,85 €, 

• poskytnuté prevádzkové preddavky dosiahli úro-
veň 13 053,48 € (25,51 %),

• pohľadávky voči zamestnancom dosiahli úroveň 
9 322,70 € (18,22 %),

• pohľadávky voči odberateľom dosiahli úroveň 
9 239,84 € (18,06 %),

• iné pohľadávky dosiahli úroveň 12,73 € (0,02 %).

Graf č. 5: Štruktúra pohľadávok v roku 2021
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Technická normalizácia je jedným z nástrojov odstra-
ňovania technických prekážok obchodu. Výsledkom 
činností technickej normalizácie sú technické normy, 
používanie ktorých uľahčuje dodávateľsko-odberateľ-
ské vzťahy v hospodárskej činnosti, znižuje výrobné ná-
klady, čím podporuje konkurencieschopnosť hospodár-
skych subjektov. Technické normy špecifikujú základné 
požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov a služieb, 
čím prispievajú k ochrane spotrebiteľov a zároveň ob-
sahujú environmentálne aspekty podporujúce udrža-
teľný rozvoj. 

Odbor technickej normalizácie (ďalej len „OTN“) v roku 
2021 vykonával činnosti vyplývajúce zo zákona o tech-
nickej normalizácii a z nariadenia Európskeho parla-
mentu 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, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európske-
ho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (ďalej len „na-
riadenie o európskej normalizácii“).
Činnosť OTN bola v roku 2021 okrem zabezpečovania 
tvorby, poskytovania, preverovania a zrušenia STN 
a TNI zameraná na nastavenie systémových krokov 
k postupnému zabezpečovaniu plnenia cieľov schvále-
nej Koncepcie štátnej politiky. 
Na základe členstva ÚNMS SR ako slovenského NNO 
v európskych normalizačných organizáciách (CEN 
a CENELEC) a medzinárodných normalizačných orgá-
noch (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu – 
ISO a Medzinárodná elektrotechnická komisia – IEC),  
zabezpečoval OTN harmonizáciu sústavy STN a TNI 
so sústavami technických noriem ostatných členských 
krajín európskeho hospodárskeho priestoru vrátane 
zapájania odborníkov do tvorby a previerok európ-
skych noriem, európskych normalizačných produktov, 
medzinárodných noriem a iných technických normali-
začných informácií. Na základe memoranda o porozu-
mení spolupracoval OTN na tvorbe európskych noriem 
a európskych normalizačných produktov aj s Európ-
skym inštitútom pre telekomunikačné normy – ETSI. 
Splnenie povinnosti ÚNMS SR ako slovenského NNO 
implementovať všetky európske normy zabezpečil 
OTN prevzatím 100 % európskych noriem do sústavy 

STN, pričom pri prevzatí prekladom do štátneho jazyka 
uplatňoval Kritériá na tvorbu STN a TNI v štátnom jazy-
ku (ďalej len „Kritériá“) schválené Radou pre technickú 
normalizáciu.
Nezávislosť ÚNMS SR ako slovenského NNO zabezpe-
čovala RTN, zriadená zákonom o technickej normalizá-
cii ako odborný a poradný orgán predsedu ÚNMS SR, 
ktorej práva a povinnosti sú ustanovené v § 5 ods. 1 
tohto zákona. V roku 2021 skončilo trojročné funkč-
né obdobie členov RTN a v nadväznosti na nové ciele 
Koncepcie štátnej politiky súvisiace najmä s digitali-
záciou, implementáciou nových informačných systé-
mov a vzdelávaním, ÚNMS SR oslovil okruh nových 
subjektov, u ktorých predpokladal záujem participo-
vať na smerovaní a ovplyvňovaní technickej normali-
zácie na Slovensku. Za členov RTN boli v apríli 2021 
menovaní štyria noví členovia. Následne na rokovaní 
RTN prebehla voľba nového predsedu a podpredsedov 
RTN. V súvislosti s napĺňaním cieľov Koncepcie štátnej 
politiky sa s členmi novej RTN v roku 2021 uskutočnili 
viaceré konzultácie najmä o možnosti získania ďalších 
zdrojov financovania tvorby STN a TNI v štátnom jazy-
ku, iných ako zo štátneho rozpočtu vrátane získavania 
nových spracovateľov a možnosti spolupráce v oblasti 
vzdelávania o technickej normalizácii. 
V rámci zlepšovania komunikácie s technickou verej-
nosťou, zvyšovania povedomia o technickej normalizá-
cii a vzdelávania, OTN vypracoval a zverejnil na webo-
vom sídle ÚNMS SR 4 moduly základného vzdelávania 
formou audio prezentácií a ucelené informácie o výho-
dách a možnostiach spolupráce technickej verejnosti 
na činnostiach technickej normalizácie v sekcii s ná-
zvom „Zapojte sa a spolupracujte“. 
V roku 2021 pokračoval OTN v zabezpečovaní činnosti 
Terminologickej komisie ÚNMS SR zriadenej na zákla-
de uznesenia vlády SR č. 238 z 21. mája 2014. Zástupca 
Terminologickej komisie ÚNMS SR sa zúčastnil 17. kon-
ferencie Slovenskej terminologickej siete, na kto-
rej pripomenul existenciu Terminologickej databázy 
ÚNMS SR, obsahujúcej termíny a definície z prijatých 
STN a TNI v štátnom jazyku a zdôraznil existenciu bez-
platného prístupu k nej pre širokú odbornú verejnosť. 
Podľa zákona o technickej normalizácii ÚNMS SR za-
bezpečuje tvorbu a prijatie STN a TNI v spolupráci 
so zainteresovanými stranami, združenými v národ-
ných technických komisiách a na základe podnetov 
technickej verejnosti. Pri zabezpečovaní tvorby STN 
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Tabuľka č. 11: Počet úloh na tvorbu STN a TNI v pláne technickej normalizácie za rok 2021 podľa ich špecifikácie

Počet úloh Podiel v %

Prevzatie európskych noriem 1 816 93,90

Prevzatie medzinárodných noriem 99 5,10 

Tvorba pôvodných STN 19 1,00

a TNI v štátnom jazyku z prostriedkov štátneho rozpoč-
tu ÚNMS SR postupuje podľa osobitného predpisu, 
ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará-
vaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Výber spracovateľov na vypra-
covanie STN a TNI v štátnom jazyku, ktoré spĺňajú Kri-
tériá, sa uskutočňuje transparentne prostredníctvom 
programu rozvoja technickej normalizácie (ďalej len 
„PRTN“). 
V prvom štvrťroku 2021 boli zavedené do praxe nové 
metodické postupy na zabezpečenie zefektívnenia 
procesu tvorby STN a TNI s dôrazom na skrátenie času 
ich sprístupnenia technickej verejnosti a podnikateľ-
skému prostrediu. Súčasne bol zavedený nový spôsob 
zmluvného vzťahu s externými spracovateľmi vybraný-
mi na tvorbu STN a TNI v štátnom jazyku, ktorý od-
búral administratívnu náročnosť spojenú s dovtedaj-
ším spôsobom uzatvárania zmlúv o spolupráci. V prie-
behu roka 2021 bolo zverejnených 12 zoznamov PRTN, 
ktoré obsahovali spolu 222 úloh na tvorbu STN a TNI 
v štátnom jazyku a 4 zoznamy s 11 úlohami na tvor-
bu pôvodných STN. S vybranými spracovateľmi bolo 
v roku 2021 spolu zazmluvnených 215 úloh na tvorbu 
STN a TNI v štátnom jazyku a 8 úloh na tvorbu pôvod-
ných STN. Spolu bolo v roku 2021 do plánu technic-
kej normalizácie zaevidovaných 1934 úloh na tvorbu 
STN a TNI, t. j. prevzatím prekladom do štátneho ja-
zyka, bez prekladu do štátneho jazyka a bez prekladu 
do štátneho jazyka s anotáciou v štátnom jazyku. Pre-
hľad úloh podľa špecifikácie, t. j. prevzatia technických 
noriem podľa pôvodu uvádza tabuľka č. 11. 

V súvislosti s požiadavkou Národného bezpečnostné-
ho úradu v koordinácii s národnou technickou komi-
siou TK 37 Informačné technológie bolo do plánu úloh 
zaradených 99 úloh z oblasti informačných technológií 
a kybernetickej bezpečnosti na prevzatie medzinárod-
ných noriem do sústavy STN v anglickom jazyku s ano-
táciou v štátnom jazyku. 
Do PRTN boli v roku 2021 zaradené úlohy, ktoré boli 
odporučené v technických komisiách a ktoré splni-
li bodové hodnotenie v rámci kritérií na tvorbu STN 
a TNI v štátnom jazyku. K najzaujímavejším pre širokú 
odbornú verejnosť patria napr. z oblasti informačných 
technológií úlohy na preklad EN ISO/IEC 27000 Infor-
mačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy 
riadenia informačnej bezpečnosti. Prehľad a slovník, 
ISO/IEC 27032 Informačné technológie. Bezpečnost-
né metódy. Návody pre kybernetickú bezpečnosť, 
ISO/IEC 27005, Informačné technológie. Bezpečnost-
né metódy. Riadenie rizík informačnej bezpečnosti, 
z oblasti udržateľnej výstavby EN 15804: 2012 + A2: 
2019/AC: 2021 Trvalá udržateľnosť výstavby. Environ-
mentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá 
skupiny stavebných produktov, z oblasti systémov ma-
nažérstva, cestovného ruchu a recyklácie napr. úlohy 
na preklad EN ISO 56000 Manažérstvo inovácií. Zákla-
dy a slovník, EN ISO 18513 Služby cestovného ruchu. 
Hotely a iné druhy ubytovacích zariadení cestovného 
ruchu. Terminológia, EN ISO 21857 Plasty. Recyklácia 
PVC-U profilov okien a dverí v kontrolovanom cykle.
OTN v roku 2021 zabezpečoval činnosť 68 technických 
komisií, ktoré sú podľa zákona o technickej normalizá-
cii odbornými poradnými orgánmi ÚNMS SR v oblasti 



technickej normalizácie. Zmenou subkomisie TK 5/SK 
2 Navrhovanie betónových konštrukcií bola zriadená 
samostatná technická komisia TK 123 Výroba, skúša-
nie betónu a zhotovovanie betónových konštrukcií. 
Činnosť technických komisií bola zameraná najmä 
na vypracovanie ročného plánu práce vrátane odpo-
ručenia spôsobu prevzatia európskych a medzinárod-
ných noriem do sústavy STN, na zabezpečovanie ná-
rodného stanoviska pri ich verejnom prerokovaní a za-
bezpečenie stanovísk k rôznym dokumentom v rámci 
technickej normalizácie na národnej, európskej a me-
dzinárodnej úrovni.
V druhom polroku 2021 OTN zrealizoval v technických 
komisiách prieskum formou dotazníka, cieľom ktoré-
ho bolo zistiť záujem zainteresovaných strán o tech-
nickú normalizáciu, získať spätnú väzbu od členov TK 
na zlepšenie spolupráce medzi ÚNMS SR a zaintere-
sovanými stranami. Spätnú väzbu získal ÚNMS SR 
od 26 % všetkých členov TK. Z výsledkov prieskumu 
vyplynula najmä potreba vzdelávania v rôznych oblas-
tiach technickej normalizácie. 
V súvislosti s nepriaznivou epidemickou situáciou 
na Slovensku, spôsobenou ochorením Covid-19 sa 
rokovania technických komisií v prevažnej miere usku-
točňovali korešpondenčne alebo on-line. Aj do Štatútu 
technickej komisie a rokovacieho poriadku technickej 
komisie bola doplnená možnosť uskutočniť rokovania 
online, pričom táto forma sa začala uplatňovať začiat-
kom roka 2021.
Na základe potreby sledovania tvorby STN a TNI podľa 
jednotlivých sektorov technickej normalizácie, použí-
vaných na základné členenie oblastí európskej norma-

lizácie bol vypracovaný a na webovom sídle ÚNMS SR 
zverejnený zoznam národných technických komisií 
so základnými informáciami podľa sektorov a s prepo-
jením na európske technické komisie, resp. iné pracov-
né, resp. poradné orgány v rámci európskych normali-
začných organizácií.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Medzinárodnú spoluprácu zabezpečuje OTN v spo-
lupráci s odborníkmi pracujúcimi v technických orgá-
noch medzinárodných a európskych normalizačných 
organizácií: v technických komisiách (ďalej len „TC“), 
projektových komisiách (ďalej len „PC“), subkomisiách 
(ďalej len „SC“) alebo pracovných skupinách (ďalej len 
„WG“). 
Na úrovni riadiacich orgánov sa zástupcovia ÚNMS SR 
v roku 2021 zúčastnili online rokovaní valných zhro-
maždení európskych normalizačných organizácií CEN, 
CENELEC a medzinárodných normalizačných orgánov 
ISO a IEC. Delegáti schválili okrem obvyklých štatutár-
nych záležitostí aj plán implementácie Stratégie CEN 
a CENELEC 2030, revidovaný štatút a Vnútorné predpi-
sy CEN a CENELEC, na Valnom zhromaždení ISO schvá-
lili Londýnsku deklaráciu, ktorá sa týka záväzku ISO 
v oblasti klimatickej zmeny a zmeny v štatúte a roko-
vacom poriadku ISO a na zasadnutí IEC schválili revido-
vaný štatút a rokovací poriadok IEC. Zmeny v štatútoch 
vyplývali z opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19 a z praktického uplatňovania do-
kumentov.

Tabuľka č. 12: Aktivity ÚNMS SR v technických orgánoch CEN, CENELEC, ISO, IEC a ETSI 

Organizácia Počet 
aktívnych  
TC/PC/SC

Národné 
členstvo

P-členstvo 
(aktívny účastník)

O-členstvo 
(pozorovateľ)

Spolu Spolu  
(%)

ISO + JTC 1 759 – 57 436 493 65,0

IEC + JTC 1 212 – 5 93 98 46,2

CEN 399 399 – – 399 100,0

CENELEC 88 88 – – 88 100,0

ETSI 48 48 – – 48 100,0

Poznámka: P-členstvo = participant (aktívny účastník); O-členstvo = observer (pozorovateľ); JTC 1 = označenie pre spoločnú technickú komisiu  
ISO/IEC Informačné technológie 



V sledovanom období boli nominovaní 13 delegáti 
na 44 zasadnutí 22 technických štruktúr ISO. Experti 
zaslali spolu 170 národných stanovísk (ďalej len „NS“) 
k dokumentom ISO. 
V sledovanom období slovenský národný komitét IEC 
zaslal 156 NS a akreditoval dvoch účastníkov na semi-
nár pre mladých profesionálov v oblasti elektrotechni-
ky. Seminár bol usporiadaný ako hybridné stretnutie 
s možnosťou fyzickej alebo online účasti. Jeden z akre-
ditovaných účastníkov využil možnosť zúčastniť sa  
online.
V roku 2021 ÚNMS SR požiadal o členstvo 6 odborní-
kov v 5 pracovných a účelových skupinách CEN (WG, 
TG) a nominoval 21 odborníkov na 77 zasadnutí CEN/
TC, SC a WG. Väčšina zasadnutí sa uskutočnila onli-
ne cez elektronické aplikácie. Experti spolupracujúci 
s CEN zaslali 524 NS k dokumentom CEN. V CENELEC 
pôsobilo aktívne sedem národných expertov, ktorí 
spracovali 32 NS.

NÁRODNÉ INFORMAČNÉ STREDISKO  
PRE TECHNICKÚ NORMALIZÁCIU

V priebehu roka 2021 sa v Národnom informačnom 
stredisku pre technickú normalizáciu (ďalej len „NIS 
TN“) sprístupňovali verejnosti STN a TNI v listinnej po-

dobe, v elektronickej podobe alebo prostredníctvom 
služby STN-online. Graficky bolo spracovaných a prija-
tých do sústavy slovenských technických noriem 1 863 
STN a TNI. 
Na adresné požiadavky verejnosti bolo v listinnej 
a elektronickej podobe distribuovaných 16 538 STN 
a TNI, iných publikácií a medzinárodných a európskych 
normatívnych dokumentov.
ÚNMS SR v rámci členstva v európskych a medziná-
rodných normalizačných organizáciách spolupracoval 
s národnými normalizačnými organizáciami členských 
krajín pri vzájomnej výmene normalizačných doku-
mentov. V roku 2021 bolo záujemcom poskytnutých 
411 zahraničných technických noriem. 
V sledovanom období bolo v NIS TN spracovaných, 
vydaných a distribuovaných dvanásť čísiel Vestníka 
ÚNMS SR s ročným nákladom 2 055 kusov, graficky 
boli spracované a vytlačené dve čísla časopisu Metro-
lógia a skúšobníctvo v počte 150 kusov a bolo vytla-
čených a distribuovaných 81 ks Strojárskych tabuliek. 
Celkový počet platných STN a TNI vrátane zmien 
a opráv zavedených do sústavy STN k 31. decembru 
2021 bol 40 596, a ich pomer podľa jazyka zverejnenia 
je zobrazený v grafe č. 6.

2726

Graf č. 6: Pomer platných STN a TNI vrátane zmien a opráv podľa jazyka zverejnenia k 31. decembru 2021
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Metrológia sa zaoberá meraním, meracími jednotka-
mi, metódami a prostriedkami merania, a tiež zása-
dami spracovania výsledkov meraní, s cieľom zabez-
pečenia jednotnosti a správnosti meraní v rôznych ob-
lastiach ľudskej činnosti. V praxi sa metrológia dotýka 
meraní, ktoré majú vplyv na transparentnosť obchod-
ných transakcií a ochranu spotrebiteľa alebo tiež pri 
vymožiteľnosti práva. 

ŠTÁTNA POLITIKA

Odbor metrológie (ďalej len „OM“) je odborným útva-
rom ÚNMS SR zodpovedným za štátnu politiku pre ob-
lasť metrológie. OM začal v roku 2021 realizáciu úloh 
vyplývajúcich z Koncepcie štátnej politiky a zároveň 
pokračoval v napĺňaní cieľov Akčného plánu rozvoja 
metrológie SR, ktorý bol schválený vládou SR v októbri 
2019. 
Hlavnou prioritou v roku 2021 bola aktualizácia met-
rologickej legislatívy SR vyplývajúca z potrieb orgánov 
štátnej správy a národného hospodárstva s dôrazom 
na zvýšenie stupňa ochrany koncového spotrebiteľa, 
zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich 
overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci 
regulácie výkonu overovania druhov určených mera-
diel, zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel 
a na predĺženie času platnosti overenia určených me-
radiel. 

Zároveň sa upravila metrologická legislatíva týkajúca 
sa autorizácie na výkon overovania určených meradiel 
alebo výkon úradného merania a registrácie na opravu 
alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo 
dovoz označených spotrebiteľských balení za účelom 
zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávaj-
úce tieto činnosti. Súčasťou úpravy je aj racionalizácia 
podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukla-
daniu pokút.
V rámci Akčného plánu rozvoja metrológie SR sa po-
kračovalo v modernizácii laboratórií pre uchovávanie 
národných etalónov a ostatných etalónov. Významným 
cieľom na zabezpečenie rozvoja výskumu v oblasti me-
trológie je predovšetkým zapájanie sa do projektov 
s finančnou podporou EÚ, najmä EMPIR – European 
Metrology Programme for Innovation and Research 
(Európsky výskumný a inovačný program pre metro-
lógiu) a projekt Horizont Európa na roky 2022 – 2027.

AUTORIZÁCIA

K 31. decembru 2021 pripravil OM celkovo 54 rozhod-
nutí týkajúcich sa autorizácie na výkon overovania ur-
čených meradiel a na výkon úradného merania podľa 
zákona o metrológii. Štruktúra rozhodnutí je uvedená 
v tabuľke č. 13. K 31. decembru 2021 ÚNMS SR evido-
val celkovo 58 autorizovaných osôb (ďalej len „AO“), 
z toho 51 na výkon overovania určených meradiel a 7 
na výkon úradného merania. 

Tabuľka č. 13: Prehľad o rozhodnutiach ÚNMS SR – AO 

Rok

Počet vydaných rozhodnutí Počet autorizovaných osôb

Nové Zmena Pozastavenie zrušenie, 
zamietnutie Spolu Overovanie Úradné meranie Spolu

2017 6 14 1 21 65 10 75

2018 4 20 1 25 63 9 72

2019 10 26 12 48 57 8 65

2020 7 37 15 59 54 7 61

2021 10 29 15 54 51 7 58

9 METROLÓGIA



Graf č. 7: Štruktúra AO na výkon overovania určených meradiel k 31. decembru 2021

Graf č. 8: Štruktúra AO na výkon úradného merania k 31. decembru 2021
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Tabuľka č. 14: Prehľad o rozhodnutiach ÚNMS SR – RO

Rok
Počet vydaných rozhodnutí

Počet registrovaných osôb
Nové Zmena Pozastavenie, zrušenie Spolu

2017 44 136 - 180 1 492

2018 29 47 - 76 1 482

2019 29 45 22 96 1 530

2020 29 59 30 118 1 110

2021 19 74 47 140 1 085

Graf č. 9: Štruktúra RO na činnosť opravy a montáže určeného meradla alebo balenia označeného  
spotrebiteľského balenia, alebo dovozu označeného spotrebiteľského balenia k 31. decembru 2021

REGISTRÁCIA

K 31. decembru 2021 pripravil OM celkovo 140 roz-
hodnutí týkajúcich sa registrácie na činnosť opravy 
a montáže určeného meradla alebo balenia označené-
ho spotrebiteľského balenia alebo dovozu označené-

ho spotrebiteľského balenia podľa zákona o metroló-
gii. Štruktúra rozhodnutí je uvedená v tabuľke č. 14. 
K 31. decembru 2021 ÚNMS SR evidoval celkovo 1 085 
registrovaných osôb (ďalej len „RO“). 
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Tabuľka č. 14: Prehľad o rozhodnutiach ÚNMS SR – RO

Rok
Počet vydaných rozhodnutí

Počet registrovaných osôb
Nové Zmena Pozastavenie, zrušenie Spolu

2017 44 136 - 180 1 492

2018 29 47 - 76 1 482

2019 29 45 22 96 1 530

2020 29 59 30 118 1 110

2021 19 74 47 140 1 085
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie súvisiacej s ocho-
rením COVID-19 medzinárodná spolupráca prebieha-
la aj naďalej prostredníctvom elektronickej komuni-
kácie a online zasadnutiami. Zástupcovia odboru sa 
počas roka aktívne zapájali do činnosti a prác v rámci 
WELMEC e. V. (Európska spolupráca v legálnej met-
rológii, nezisková organizácia). Zástupcovia odboru 
sa zúčastnili dvoch zasadnutí Výboru WELMEC e. V., 
dvoch zasadnutí pracovnej skupiny WG 2 Váhy, dvoch 
zasadnutí pracovnej skupiny WG 5 dohľad nad trhom, 
zasadnutia pracovnej skupiny WG 6 Spotrebiteľsky 
balené výrobky, pracovnej skupiny WG 8 Všeobecná 
aplikácia Smerníc MID a NAWID a pracovnej skupiny 
WG 11 Elektromery a plynomery a naďalej sa zapájali 
do činností týchto pracovných skupín aj mimo zasad-
nutí. Zástupca odboru sa zúčastnil na online zasadnutí 
Výboru pre meradlá a pracovnej skupiny pre meradlá 
pri EK a pracovnej skupiny ADCO dohľad nad trhom pri 
EK spolu so zástupcom s SMI.
V rámci OIML (Medzinárodná organizácia pre legálnu 
metrológiu) členovia pripomienkovali a zasielali stano-
viská v predbežnom hlasovaní za nové návrhy odpo-
rúčaní a dokumentov OIML, čo je jednou z povinností 
členov OIML.

SR je aktívnym členom OIML (Medzinárodná organizá-
cia pre legálnu metrológiu), OM zabezpečuje postúpe-
nie dokumentov sekretariátu technického výboru TC 4 
– Etalóny a etalonážne zariadenia, ktorým je SLM, n. o. 
V októbri 2021 sa konalo 56. online zasadnutie CIML 
(Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu) 
a 16. medzinárodná konferencia pre legálnu metroló-
giu, ktorých organizáciu zabezpečovala Medzinárodná 
kancelária pre legálnu metrológiu (BIML). Slovenská 
delegácia v zložení podpredsedu ÚNMS SR a zamest-
nancov odboru metrológie sa zúčastnila tohto online 
zasadnutia a podporila schválenie viacerých medziná-
rodných odporúčaní OIML ako aj ekonomických opat-
rení na skvalitnenie a zefektívnenie práce CIML. 

AKTIVITY PRE METROLOGICKÚ VEREJNOSŤ

V roku 2021 ÚNMS SR vydával vedecko-technický ča-
sopis Metrológia a skúšobníctvo pre laickú i odbornú 
verejnosť. Prispievajú do neho aj zamestnanci OM tra-
dičnou témou o činnosti AO. V roku 2021 boli vydané 
dve čísla časopisu v tlačenej verzii a tri čísla elektro-
nickej verzie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
ÚNMS SR.  

Obrázok č. 4: Titulka z elektronickej verzie časopisu Metrológia a skúšobníctvo 



ÚNMS SR je v zmysle kompetenčného zákona koor-
dinátorom štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje 
Národný program kvality SR. Odbor kvality a projekto-
vého riadenia zabezpečuje plnenie jeho strategických 
cieľov prostredníctvom vlastných aktivít a aktivít jed-
notlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgá-
nov štátnej správy, ktorých zástupcovia sú členmi Rady 
Národného programu kvality SR. 

NÁRODNÝ PROGRAM KVALITY SR 

Počas roka 2021 prebiehal proces tvorby nelegisla-
tívneho materiálu NPK SR na roky 2022 – 2026, ktorý 
bol schválený 8. decembra 2021 uznesením vlády Slo-
venskej republiky č. 724 ako štátna politika kvality Slo-
venskej republiky. NPK SR nadväzuje v nastávajúcom 
päťročnom období na dosiahnuté výsledky predchá-
dzajúcich národných programov kvality a naďalej sa 
bude snažiť podporovať zlepšovanie kvality produktov 
a služieb zlepšovaním riadenia organizácií pôsobiacich 
vo verejnej správe a súkromnom sektore, a to pro-
stredníctvom implementácie manažérstva kvality, roz-
vojom spoločenskej zodpovednosti a oceňovaním tých 
najlepších organizácií so zameraním na udržateľný roz-
voj a konkurencieschopnosť.

NÁRODNÝ PROJEKT — ZAVÁDZANIE  
A PODPORA MANAŽÉRSTVA KVALITY  
V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

V roku 2021 národný projekt Zavádzanie a podpora 
manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy 
(ďalej len „NP“) vstúpil do tretieho roka svojej realizá-
cie. Zámerom NP je docieliť, aby sa manažérstvo kvali-
ty stalo prioritou, strategickou a integrálnou súčasťou 
riadenia organizácií verejnej správy v SR. Jeho hlavná 
aktivita je rozdelená na dve kľúčové časti:
• implementácia manažérstva kvality v 19 partner-

ských organizáciách (ministerstvá, ostatné ústred-
né orgány štátnej správy a príspevkové a rozpočto-
vé organizácie) a taktiež v ÚNMS SR,

• zriadenie a udržiavanie CAF centra ako strediska 
podpory organizácií verejnej správy v oblasti ma-
nažérstva kvality, ktoré vykonáva vzdelávaciu čin-
nosť v oblasti manažérstva kvality, poskytuje zák-
ladné poradenstvo a vykonáva analyticko-metodic-
kú činnosť.

V rámci implementačnej časti bolo v roku 2021 zapoje-
ných do procesu zavádzania modelu CAF spolu až de-
sať partnerských organizácií. Päť z nich implementáciu 
úspešne dokončilo a po uskutočnení Hodnotenia Ex-
ternej spätnej väzby modelu CAF organizácie získali ti-
tul Efektívny používateľ modelu CAF (Národný bezpeč-
nostný úrad, Ministerstvo zdravotníctva SR, Minister-
stvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, 
Ministerstvo obrany SR). V roku 2021 začali s imple-
mentáciou modelu CAF dvaja partneri projektu (Sprá-
va štátnych hmotných rezerv SR a Slovenská inšpekcia 
životného prostredia). Ďalší traja partneri projektu 
pokračovali v implementácii vo fáze samohodnotenia 
a zlepšovania (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátna veterinár-
na a potravinová správa SR) a dvaja partneri projektu 
úspešne udržiavajú implementovaný model CAF (Úrad 
vlády SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR).
V roku 2021 v implementácii systému manažérstva 
kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 pokračoval je-
den z partnerov a úspešne ho udržiavajú a zlepšujú 
šiesti partneri projektu vrátane ÚNMS SR. V imple-
mentácii systému manažérstva proti korupcii podľa  
STN ISO 37001: 2019 pokračoval jeden z partnerov 
a úspešne ho udržiavajú a zlepšujú traja partneri pro-
jektu vrátane ÚNMS SR. Ministerstvo financií SR naďa-
lej udržiava model výnimočnosti EFQM. V ÚNMS SR 
pokračovala implementácia modelu CAF, kde proces 
samohodnotenia bol úspešne dokončený. Po realizácii 
posúdenia na mieste externými posudzovateľmi bol 
navrhnutý a schválený Akčný plán zlepšovania, ktorý 
sa postupne začal plniť.

10 KVALITA



3332

Tabuľka č. 15: Organizácie zapojené do NP

Organizácia zapojená do NP Implementovaný model/systém/nástroj

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ISO 9001 ISO 37001 Model CAF

Ministerstvo vnútra SR Model CAF Nástroj SKK

Ministerstvo zdravotníctva SR Model CAF

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Model CAF

Ministerstvo obrany SR Model CAF Nástroj SKK

Ministerstvo životného prostredia SR Model CAF

Ministerstvo kultúry SR Model CAF

Ministerstvo financií SR Model výnimočnosti EFQM

Úrad vlády SR Model CAF ISO 37001

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ISO 9001 ISO 37001

Štatistický úrad SR ISO 9001

Úrad priemyselného vlastníctva SR Model CAF

Úrad pre verejné obstarávanie ISO 9001

Národný bezpečnostný úrad Model CAF

Slovenský metrologický inšpektorát ISO 9001 ISO 37001

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR ISO 9001

Slovenská inšpekcia životného prostredia Model CAF

Štátna veterinárna a potravinová správa SR Model CAF

Správa štátnych hmotných rezerv SR Model CAF

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice ISO 9001

Tabuľka č. 16: Spôsob financovania partnerov NP a ÚNMS SR

Spôsob financovania ÚNMS SR Partneri projektu

refundácia 262 781,26 eur 1 192 764,64 eur

zúčtovanie zálohovej platby 380 569,38 eur –

V priebežnom hodnotení bolo napĺňanie merateľných 
ukazovateľov aj napriek sťaženým podmienkam v súla-
de so stanoveným harmonogramom. 

Všetky partnerské organizácie boli zasiahnuté mimo-
riadnou situáciou v SR, ktorá vznikla kvôli pandémii 

COVID-19. Zapríčinila výraznejšie posuny v jednotli-
vých implementáciách a organizácie začali častejšie 
využívať online priestor na konzultácie, ako aj realizá-
ciu školení. 



CAF CENTRUM 

CAF centrum pôsobí ako informačné, poradenské 
a vzdelávacie stredisko, ktorého cieľom je zvyšovať 
povedomie o manažérstve kvality v organizáciách ve-
rejnej správy a taktiež ich motivovať k tomu, aby pri-
stúpili k implementácii niektorého modelu/systému 
manažérstva kvality.
Jednou z najdôležitejších úloh CAF centra je poskytova-
nie vzdelávania v podobe školení, workshopov a semi-
nárov tematicky zameraných na rôzne odborné témy 
v oblasti riadenia kvality, ktorých prioritnou cieľovou 
skupinou sú zamestnanci organizácií verejnej správy. 
6V roku 2021 CAF centrum zrealizovalo 76 vzdeláva-
cích aktivít a vyškolilo 1 118 zamestnancov organizácií 
verejnej správy. Z nich 51 boli školenia a 25 workshopy 
a semináre. 
V rámci vzdelávania bola zorganizovaná online konfe-
rencia zameraná na kvalitu vo vzdelávaní. Čo sa týka 
formy vzdelávania, 49 zo vzdelávacích aktivít sa reali-
zovalo prezenčnou formou priamo v sídle žiadajúcej 
organizácie (tzv. inhouse školenie) a 28 bolo poskytnu-
tých online formou.
S cieľom podporiť organizácie verejnej správy pri ich 
snahe o vlastné zlepšovanie a poskytnúť im možnosť 
a spôsob, ako toto zlepšovanie dosiahnuť, boli v roku 
2021 vytvorené ďalšie dve odborné metodiky, a to: 
Odborná metodika na rozvoj benchmarkingu vo verej-

nej správe a Odborná metodika Easy CAF. Obe metodi-
ky sú zverejnené na webovom sídle úradu, ako aj we-
bovom sídle CAF centra, a sú tak sprístupnené širokej 
odbornej verejnosti.
Ďalšou úlohou CAF centra je podporovať organizácie 
verejnej správy pri implementácii modelu CAF. V tejto 
súvislosti je v období 2019 – 2022 podporených 15 vy-
braných organizácií verejnej správy, ktoré získali kom-
pletnú vzdelávaciu, konzultačnú a posudzovateľskú 
podporu v takom rozsahu, aby na konci implementá-
cie úspešne zvládli hodnotenie Externej spätnej väzby 
modelu CAF. Tieto organizácie boli do implementácie 
vybrané na základe výzvy na zapojenie sa do národ-
ného projektu. Ku koncu roka 2021 sedem z týchto 
organizácií úspešne ukončilo implementáciu a bol im 
udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF (Mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto, Obchodná akadémia 
Nitra, Štátny pedagogický ústav, Stredná odborná ško-
la Pruské, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Hálova, Bratislava, Stredná odborná škola obchodu 
a služieb Čadca a Mesto Sabinov) a zvyšných osem 
organizácií implementuje model CAF podľa harmono-
gramu a nachádza sa vo fáze samohodnotenia alebo 
zlepšovania (Mesto Nitra, Obec Vysoká nad Kysucou, 
Mesto Žilina, Mesto Šaľa, Mestská časť Bratislava-Vaj-
nory, Mesto Liptovský Mikuláš, Environmentálny fond 
a Mesto Skalica).

zdroj: Shutterstock
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Obrázok č. 5: Webportál CAF centra

Tabuľka č. 17: Merateľné ukazovatele a výstupy CAF centra

Plán do konca NP
do 30. novembra 2022

Plnenie 
k 31. decembru 2021

Zriadenie CAF centra 1 1

Odborné metodiky 6 4

Odborné štúdie 3 1

Vzdelávacie aktivity 177 174

Konferencie 4 3

Osoby zapojené do vzdelávacích aktivít 1 582 1 946

Úspešní absolventi vzdelávacích aktivít 1 424 1 899

Organizácie VS implementujúce model CAF cez CAF centrum 15 15

Vytvorenie webportálu 1 1

Vytvorenie softvérového nástroja 1 0

S cieľom zvýšenia povedomia a informovanosti o kva-
lite medzi odbornou i laickou verejnosťou bol v aprí-
li 2021 spustený webportál cafcentrum.unms.sk, 
na ktorom sú pravidelne zverejňované informácie 
o aktualitách z oblasti implementácií nástrojov kvality 

v rámci národného projektu, informácie o aktivitách 
CAF centra, ponuka vzdelávacích aktivít, odborné me-
todiky a štúdie a rôzne novinky z oblasti kvality a spo-
ločenskej zodpovednosti. 
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AUTORIZÁCIA

Počet autorizovaných osôb 20 20 21 22 21

Vydanie nových rozhodnutí o autorizácii podľa zákona o zhode 4 12 15 25 13

Počet autorizácií udelených novým subjektom 0 0 1 1 1

Počet zrušených/ukončených autorizácií 0 0 0 1 1

Počet notifikovaných osôb 18 18 19 20 19

•  Pridelené identifikačné číslo 17 17 16

•  Označenie RTPO 2 3 6*

KONTROLNÁ ČINNOSŤ PODĽA ZÁKONA O POSUDZOVANÍ ZHODY 25 23 22 22 27

•   kontrola na základe poverenia predsedníčky ÚNMS SR 7 4 14

•   kontrola vykonávaná v spolupráci so SNAS 12 23 21

•   z toho kontrola autorizovaných a notifikovaných osôb priamo u výrobcu 2 1 3

KONTROLA VYKONANÁ V SPOLUPRÁCI S EK  4 2

•  SR 1 2 1

•  inom členskom štáte/republike 3 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 8 3 3 4 5

PROGRAM ROZVOJA SKÚŠOBNÍCTVA – počet úloh  
(spravovanie a aktualizáciu webového sídla www.certifikaty.sk) 1 1 1 0 0

EUDAMED – počet informácií o certifikátoch v oblasti zdravot. pomôcok 175 110 32 253 232

V oblasti posudzovania zhody a skúšobníctva je ÚNMS 
SR koordinátorom činností posudzovania zhody, au-
toritou pre udeľovanie a odnímanie autorizácie a no-
tifikácie a koordinátorom činností orgánov dohľadu 
nad určenými výrobkami. Notifikáciou slovenských 
autorizovaných osôb EK a ostatným členským štátom 
EÚ sa umožňuje ich pôsobenie v európskom systéme 
posudzovania zhody a uznávanie ich výstupov v rámci 
celej EÚ, ako aj v krajinách viazaných medzinárodnými 
zmluvami. 

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí (ďalej len 
„OSEZ“) je odborným útvarom ÚNMS SR zodpoved-
ným za štátnu politiku pre oblasť posudzovania zho-
dy a akreditácie, koordinuje činnosti orgánov dohľadu 
nad určenými výrobkami, je zodpovedný za výmenu 
informácií podľa rôznych informačných postupov 
a za európske záležitosti a medzinárodnú spoluprácu 
ÚNMS SR. Rámcovými zákonmi sú zákon posudzovaní 
zhody a zákon o prekážkach voľného pohybu tovaru. 
OSEZ má dva útvary – útvar skúšobníctva a útvar eu-
rópskych záležitostí a medzinárodných vzťahov.

11  POSUDZOVANIE ZHODY 
A SKÚŠOBNÍCTVO

Tabuľka č. 18: Prehľad činnosti útvaru skúšobníctva

PREHĽAD ČINNOSTI ÚTVARU SKÚŠOBNÍCTVA

*   3 notifikované osoby majú označenie RTPO a aj pridelené identifikačné číslo.



LEGISLATÍVA

OSEZ pripravil v roku 2021 nasledujúce všeobecne zá-
väzné právne predpisy v oblasti posudzovania zhody, 
skúšobníctva a európskych záležitostí:

• zákon č. 259/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody vý-
robku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

• nariadenie vlády SR č. 483/2021 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 262/2016 
Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia 
vlády SR č. 327/2019 Z. z,

• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní 
a streliva na civilné použitie na trhu v znení záko-
na č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony zákonov, a ktorý je aktuálne v me-
dzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej len 
„MPK“),

• návrh novely vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška ÚNMS SR č. 72/2019 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o základných požiadavkách, 
postupoch posudzovania zhody a spôsobe označo-
vania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie, 
ktorý je aktuálne v MPK,

• začal legislatívny proces novely zákona o akreditá-
cii č. 505/2009 Z. z., ktorá bola na základe pripo-
mienok v rámci predbežnej informácie vyhodnote-
ná, že je potrebná rozsiahlejšia zmena existujúcej 
právnej úpravy. Pôvodne zamýšľaná zmena existu-
júcej právnej úpravy by nevyriešila všetky potrebné 
otázky v oblasti akreditácie orgánov posudzovania 
zhody a nedošlo by tak k zlepšeniu ich aplikova-
teľnosti v praxi, a z toho dôvodu sa plánuje v roku 
2022 príprava nového zákona o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody, čo vláda SR odsúhlasila dňa 8. 
decembra 2021. 

METODICKÉ POSTUPY  
A INTERNÉ RIADIACE AKTY

V roku 2021 bol vypracovaný nasledujúci metodický 
postup:

• MP 13:2021 Metodický postup, ktorým sa určuje 
postup spolupráce v rámci pracovných skupín no-
tifikovaných osôb a orgánov dohľadu nad určený-
mi výrobkami.

VYKONÁVANIE KONTROLNEJ ČINNOSTI

V roku 2021 vykonali zamestnanci ÚNMS SR 1 kontrolu 
v SNAS podľa § 24 ods. 1 zákona o akreditácii.

ÚNMS SR vykonával kontrolnú činnosť podľa § 13 zá-
kona o zhode a Metodického postupu č. 45/2019 na 
kontrolu činnosti autorizovaných osôb a notifikova-
ných osôb podľa zákona o zhode. Kontrolná činnosť sa 
vykonávala dvoma spôsobmi:

Kontrola na základe poverenia predsedu ÚNMS SR

Preverenie kontinuálneho plnenia požiadaviek prísluš-
ných právnych predpisov autorizovanými a notifikova-
nými osobami bolo v roku 2021 uskutočnené počas 14 
kontrol vykonaných podľa zákona o zhode. 
V roku 2021 bola vykonaná 1 kontrola autorizovaných 
a notifikovaných osôb priamo u výrobcu, išlo o tzv. sve-
decké posúdenie (kontrola činnosti autorizovanej oso-
by súvisiacej s postupmi posudzovania zhody, pri kto-
rej je kontrolovaný subjekt zapojený do fázy kontrolnej 
výroby).
Zároveň zamestnanci OSEZ vykonali v roku 2021 spo-
ločné posudzovanie žiadateľa o autorizáciu a notifi-
káciu na mieste spolu so zástupcami EK a iných člen-
ských štátov podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických 
zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smerni-
ce 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ v 1 
spoločnosti.
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Kontrola VYKONÁVANÁ V SPOLUPRÁCI SO SNAS

ÚNMS SR pokračoval aj v roku 2021 v spoločných po-
sudzovaniach so SNAS v rámci posudzovania plnenia 
požiadaviek pri akreditácii na účely autorizácie a no-
tifikácie. Všetky autorizované a notifikované oso-
by, okrem notifikovaných osôb na nariadenie (EÚ) 
2017/745 a nariadenia (EÚ) 2017/746, využívajú akre-
ditáciu na potvrdenie zavedeného systému podľa prí-
slušných technických noriem súboru STN EN ISO/IEC 
17000, pričom posudzovanie plnenia autorizačných 
a notifikačných požiadaviek v súlade s § 12 ods. 4 záko-
na o zhode vykonáva ÚNMS SR. Do 31. decembra 2021 
bolo vykonaných 21 spoločných posúdení, a z toho boli 
vykonané 2 svedecké posudzovania priamo u výrobcu.

VZDELÁCACIE AKTIVITY  
PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

V roku 2021 ÚNMS SR organizoval Deň skúšobníctva 
2021 spojený s Dňom normalizácie 2021. Vzhľadom 
na pretrvávajúcu pandemickú situáciu bola konferen-
cia realizovaná online. 
Zástupcovia OSEZ v rámci vzdelávacích aktivít vystú-
pili na školení zamestnancov SMI, vo vzťahu k výkonu 
dohľadu nad trhom podľa zákona o zhode zo dňa 19. 
augusta 2021. 
Zástupcovia OSEZ v rámci vzdelávacích aktivít vystúpili 
na školeniach organizovaných SNAS pre inšpekčné or-
gány a certifikačné orgány certifikujúce produkty.
Dňa 18. októbtra 2021 sa online formou uskutoč-
nil Workshop o uplatňovaní vzájomného uznávania 
v podmienkach SR. Zúčastnilo sa viac ako 50 účastní-
kov z 12 organizácií (ministerstvá a orgány trhového 
dohľadu). 
V roku 2021 SR oznámila EK 10 návrhov národných 
technických predpisov, z toho 6 Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR, 2 Ministerstvo životného prostredia SR, 
1 Ministerstvo obrany SR a 1 Ministerstvo hospodár-
stva SR. SR predložila podrobné stanovisko k 1 noti-
fikácii členského štátu EÚ. K slovenským notifikáciám 
bola doručená 1 pripomienka EK. V priebehu roku Cen-
trálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535 aktívne 
sledovala návrhy právnych predpisov predložených na 
MPK z hľadiska potreby predložiť alebo nepredložiť 
návrhy právnych predpisov prerokovávaných komisiou 
na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

ÚNMS SR v oblasti požiadaviek na výrobky, ich výro-
bu, označovanie a uvedenie na trh zodpovedal v roku 
2021 prostredníctvom Kontaktného miesta pre výrob-
ky podľa nariadenia (EÚ) č. 2019/515 cca 120 dotazov, 
pričom všetkých zodpovedaných dotazov k tejto prob-
lematike bolo cca 340 dotazov, čím pomohol minimál-
ne uvedenému počtu hospodárskych subjektov, ktoré 
sa nevedeli zorientovať v požiadavkách na ich výrobok, 
aby bol vyrobený a označený v súlade s požiadavkami 
SR a EÚ.
V rámci webovej stránky Kontaktného miesta pre vý-
menu informácií podľa nariadenia (ES) č. 2679/98 bola 
vytvorená samostatná webová stránka, na ktorej sa 
od januára 2021 začali zverejňovať informácie o fyzic-
kých prekážkach voľného pohybu tovaru v rámci SR 
a EÚ, a na hlavnej webovej stránke úradu bol vytvore-
ný „button“ „prekážky na ceste“.
Zmena spôsobu zverejňovania informácií verejnosti sa 
uskutočnila aj novelou zákona o prekážkach voľného 
pohybu tovaru prostredníctvom legislatívneho proce-
su k zákonu o zhode od 16. júla 2021, kedy sa začali 
zverejňovať informácie o notifikáciách podľa Dohody 
TBT WTO a Dohody SPS WTO na webovom sídle ÚNMS 
SR a prestalo zverejňovanie týchto informácií vo Vest-
níku ÚNMS SR.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY ÚNMS SR
Zástupcovia ÚNMS SR sa v roku 2021 zúčastnili zasad-
nutí zmiešaných a medzivládnych komisií pre obchod-
no-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v ob-
lasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody. 
• V rámci 21. zasadnutia Medzivládnej komisie 

pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú 
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Rus-
kou federáciou sa uskutočnilo dňa 27. septembra 
2021 v online formáte 7. zasadnutie Stálej pracov-
nej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, 
metrológie a posudzovania zhody. Slovenskú stra-
nu reprezentovali zástupcovia ÚNMS SR, TSÚ Pieš-
ťany, š.p., EVPÚ, a.s., VIPO a. s., SMÚ, SMI a Univer-
zity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Poznámka: Spolupráca stálych pracovných skupín s Ruskou fe-
deráciou a Bieloruskom bola v roku 2022 pozastavená.



Tabuľka č. 19: Prehľad činnosti útvaru európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov 

Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535 2017 2018 2019 2020 2021

Počet oznámených technických predpisov podľa 2015/1535 726 713 694 895 969

–  z toho počet slovenských technických predpisov 35 15 23 14 10

Počet všetkých správ podľa smernice 2015/1535 4 784 4798 4690 6351 6342

–  z toho počet zaslaných súhrnných spracovaných oznámení 
centrálnou jednotkou SR 181 175 187 243 243

Počet pripomienok, podrobných stanovísk a všeobecných 
informácií SR k oznámeným technickým predpisom 4 2 6 1 1

Počet konzultácií k smernici 2015/1535 23 18 21 19 14

Kontaktné miesta pre výrobky podľa nariadenia (EÚ) č. 2019/515

Počet dopytov 48 56 88 98 120

Kontaktné miesto pre nariadenie Rady (ES) č. 2679/98

Počet oznámení podľa nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 436 356 432 231 289

Informačné stredisko podľa dohôd Svetovej obchodnej organizácie

Počet notifikácií podľa Dohody TBT WTO 1 794 2 085 1916 2043 2473

Počet notifikácií podľa Dohody SPS WTO 924 1 202 1427 1600 1257

Príprava stanovísk v rámci pracovných skupín rady EÚ

Počet stanovísk/pozícií k nasledujúcim právnym aktom EÚ 3 4 2

Medzinárodné vzťahy

Účasť na zasadnutiach zmiešaných a medzivládnych komisií 2 0 1

Zasadnutia stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti 
normalizácie, metrológie a posudzovania zhody 2 0 1
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PREHĽAD EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

ČINNOSŤ PRACOVNÝCH SKUPÍN  
NOTIFIKOVANÝCH OSÔB
V roku 2021 bol prijatý nový Metodický postup 13: 
2021, ktorým sa určuje postup spolupráce v rámci 
pracovných skupín notifikovaných osôb a orgánov do-
hľadu nad určenými výrobkami. Na národnej úrovni 
pôsobilo 10 pracovných skupín notifikovaných osôb, 

ktoré vznikli a pracujú na základe štatútov. Pracovné 
skupiny sa zaoberajú riešením technických problémov 
týkajúcich sa posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť 
jednotné používanie technických ustanovení smerníc 
EÚ a tiež pripravujú jednotné stanoviská k problemati-
kám, ktoré sa aktuálne preberajú na európskej úrovni.



Tabuľka č. 20: Prehľad činnosti 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
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
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Slovenská obchodná inšpekcia
Národný inšpektorát práce – IP

Meradlá a váhy  
s neautomatickou  
činnosťou

SLM, n o.
SMÚ

ÚNMS SR
SMI

Zdravotnícke pomôcky  
a diagnostické zdravotnícke 
pomôcky in vitro

EVPÚ, a.s. 
3EC International, a.s.
bqs. s.r.o.

ÚNMS SR 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Osobné ochranné  
prostriedky

VÚTCH - CHEMITEX spol. s r.o.
VIPO a.s.

ÚNMS SR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Slovenská obchodná inšpekcia 
Národný inšpektorát práce – IP

Lanovky Technická inšpekcia, a.s.
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

ÚNMS SR 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Národný inšpektorát práce – IP

Výťahy Technická inšpekcia, a.s. 
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
E.I.C. Engineering inspection company, s.r.o.

ÚNMS SR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Národný inšpektorát práce – IP

Strojové zariadenia TSÚ Piešťany, š.p.
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.
Technická inšpekcia, a.s.

ÚNMS SR 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Národný inšpektorát práce – IP

Elektrické zariadenia, EMC, 
rádiové zariadenia

TSÚ Piešťany, š.p.
EVPÚ, a.s.
TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.

ÚNMS SR
Národná banka Slovenska
Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Koordinačná skupina 
pre orgány dohľadu nad 
určeným výrobkami podľa 
§ 26 zákona o zhode

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát práce
Dopravný úrad 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Slovenský metrologický inšpektorát
Hlavný banský úrad
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 
poľnohospodársky v Bratislave

ÚNMS SR

Stála pracovná skupina  
pre C.I.P.

Ministerstvo vnútra SR
Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Legis Telum, o.z.
GRAND POWER, s.r.o.
KONŠTRUKRA – Defence, a.s.
Liptovská skúšobňa s.r.o.
Slovenská národná akreditačná služba

ÚNMS SR
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ZASTUPOVANIE SR  
V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH EK  
A NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Zamestnanci OSEZ zastupovali SR v pracovných skupi-
nách EK pre smernice a nariadenia o strojoch, pyro-
technických výrobkoch, zdravotníckych pomôckach, in 
vitro diagnostických zdravotníckych pomôckach, elek-
trických zariadeniach určených na používanie v rámci 
určitých limitov napätia, elektromagnetickej kompati-
bilite, rádiových zariadeniach, osobných ochranných 
prostriedkoch a v oblasti rekreačných plavidiel a vod-
ných skútrov. Zúčastnili sa tiež zasadnutia Výboru pre 
akreditáciu a posudzovanie zhody, Výboru EK pre tech-
nické predpisy (smernica (EÚ) 2015/1535) a Výboru EK 
pre vzájomné uznávanie.
Na medzinárodnej úrovni sa zúčastnili pravidelného 
zasadnutia pracovnej skupiny pre stratégiu v oblasti 
regulačnej spolupráce a normalizácie Európskej hos-
podárskej komisie pri Organizácii spojených národov 
(WP.6 EHK OSN). 
V nadväznosti na pretrvávajúcu epidemiologickú situá-
ciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 sa väč-
šina zasadnutí pracovných skupín uskutočnila v online 
režime. Počet všetkých zasadnutí pracovných skupín, 
na ktorých sa OSEZ zúčastnil v roku 2021 bol 84.

STÁLA MEDZINÁRODNÁ KOMISIA  
PRE SKÚŠKY RUČNÝCH PALNÝCH ZBRANÍ 
(ďalej len „C.I.P.“)
ÚNMS SR plní funkciu národného sekretariátu C.I.P. 
a zameriava sa na realizáciu procesných a procedurál-
nych úkonov na medzinárodnej a európskej úrovni. 
C.I.P. bola zriadená s cieľom zabezpečovať plnenie 
medzivládneho Dohovoru o vzájomnom uznávaní skú-
šobných značiek ručných palných zbraní z 1. júla 1969. 
Dohovor je multilaterálnou dohodou 14 zmluvných 
strán a jeho depozitárom je Belgické kráľovstvo. Infor-
mácie o C.I.P. sú dostupné na webovom sídle https://
www.cip-bobp.org/. V súčasnosti má SR 2 AO na úseku 
zbraní a streliva, ktoré pôsobia ako úradné skúšobne 
schválené v rámci Dohovoru o vzájomnom uznávaní 
skúšobných značiek ručných strelných zbraní. SR sa ak-
tívne zúčastňuje na práci C.I.P.
Počas XXXV. Plenárneho zasadnutia Medzinárodnej 
stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.) 
sa 9. novembra 2021 v Abú Dhabí v Spojených arab-
ských emirátoch uskutočnilo slávnostné podpísanie 
Memoranda o porozumení pri spolupráci v rámci C.I.P. 
medzi vedúcou slovenskej delegácie v C.I.P. Katarínou 
Surmíkovou Tatranskou, MBA a vedúcim českej de-
legácie v C.I.P. Ing. Milanom Kuklom. Vedúci oboch 
delegácií sa dohodli na podpore rozvoja spolupráce 
Slovenskej republiky a Českej republiky v rámci C.I.P., 
vytvorení stálej pracovnej skupiny pre túto oblasť, ako 
aj odbornej pomoci pri implementácii rozhodnutí C.I.P. 
do právneho poriadku oboch štátov.

Obrázok č. 6: Podpísanie Memoradna o porozumení 
pri spolupráci v rámci C.I.P. medzi vedúcou slovenskej 
delegácie, Katarínou Surmíkovou Tatranskou a vedúcim 
českej delegácie, Milanom Kuklom v Abú Dhabí



PRÍPRAVA STANOVÍSK  
V RÁMCI PORADNÝCH SKUPÍN
V roku 2021 sa zamestnanci odboru podieľali na prí-
prave predbežných stanovísk k nasledujúcim právnym 
aktom EÚ:
• Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

o strojníckych výrobkoch (ÚNMS SR gestor), návrh 
riadneho predbežného stanoviska bol predmetom 
MPK a po ukončení procesu zaslaný Výboru Národ-
nej rady SR pre európske záležitosti,

• Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa mení smernica 2014/53/EÚ o harmo-
nizácii právnych predpisov členských štátov týka-
júcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na 
trhu (spoločné nabíjačky) (ÚNMS SR gestor), návrh 
riadneho predbežného stanoviska bol predmetom 
MPK a po ukončení procesu zaslaný Výboru Národ-
nej rady SR pre európske záležitosti,

• Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 
o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti 
metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú nie-
ktoré členské štáty, (ÚNMS SR spolugestor),

• Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v ob-
lasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii) 
a menia niektoré legislatívne akty Únie, 

• Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
o batériách a použitých batériách, o zrušení smer-
nice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/ 
1020 (ÚNMS SR spolugestor),

• Návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2017/746 pokiaľ ide o prechodné ustanovenia pre 
určité diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
odklad uplatňovania požiadaviek na interné po-
môcky (ÚNMS SR spolugestor).

zdroj: Shutterstock



SMI je štátna rozpočtová organizácia a podľa § 3 písm. 
b) zákona o metrológii plní úlohy orgánu štátnej sprá-
vy pre oblasť metrológie. Poslaním SMI je významne 
sa podieľať na zabezpečovaní jednotnosti a správnosti 
meraní v SR. Svojou činnosťou SMI zabezpečuje predo-
všetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávne-
ných záujmov obyvateľov, v neposlednom rade i ochra-
nu podnikateľských subjektov, ktoré svoju činnosť vy-
konávajú zodpovedne. 

KĽÚČOVÉ ÚLOHY
Najdôležitejšou činnosťou SMI je metrologický do-
zor, teda kontrola plnenia povinností ustanovených 
zákonom o metrológii. SMI ako orgán štátnej správy 
na výkon metrologického dozoru súčasne plní funkciu 
orgánu dohľadu nad trhom v oblasti meradiel uvádza-
ných na trh podľa zákona o posudzovaní zhody. Okrem 
kontrolnej činnosti je dôležitou súčasťou činnosti SMI 
rozhodovanie v správnom konaní. Ďalšou dôležitou 

súčasťou činnosti je vybavovanie podnetov a sťažností 
občanov, ako i vybavovanie postúpení od iných orgá-
nov štátnej správy v oblasti metrológie. Činnosť SMI 
v značnej miere ochraňuje spotrebiteľa nielen z hľadis-
ka určovania ceny pri priamom predaji, v obchodných 
vzťahoch, ale aj z pohľadu ochrany zdravia a majetku. 
Kontrolná činnosť má vplyv aj na ochranu životného 
prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Výkon metrologického dozoru tvorí najdôležitejšiu 
časť činnosti SMI. Jeho zameranie sa odvíja od stano-
veného ročného počtu kontrol a určuje sa na základe 
analýz výsledkov za uplynulé obdobie a zo skúseností 
inšpektorov. V priebehu roka bolo celkove vykona-
ných 1 043 kontrol, pri ktorých bolo v 445 prípadoch 
(42,67%) zistené porušenie zákona o metrológii ale-
bo zákona o posudzovaní zhody. Prehľad o kontrolách 
vykonaných jednotlivými pracoviskami v roku 2021 je 
uvedený v tabuľke č. 21.

Tabuľka č. 21: Kontroly vykonané v roku 2021

Pracovisko
Počet kontrol  

so zistením  
porušenia zákona

Počet kontrol  
bez zistenia  

porušenia zákona
Spolu

Pomer porušenia 
k vykonaným 

kontrolám v %

Bratislava 94 200 294 31,97
Nitra 87 146 233 37,34
Banská Bystrica 141 122 263 53,61
Košice 123 130 253 48,62

Celkom 445 598 1043 42,67

Plány a reálne plnenie cieľov SMI za rok 2021 sa uvádzajú v tabuľke č. 22.

Tabuľka č. 22: Prehľad o plnení plánu kontrolnej činnosti v roku 2021

Kontroly Plán Skutočnosť % Plnenia

podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie,  
kvality a posudzovania zhody

Plán určený 
súhrnne za všetky 

pracoviská

629

zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom  
v spotrebiteľských baleniach 196 

v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva určeným meradlom,  
ale povinne kalibrovaným meradlom 206 

nad meradlami uvádzanými na trh 12 

Spolu 1 200 1043 86,92

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ 
INŠPEKTORÁT 12
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SMI nesplnil plánovanú úlohu vykonať v hodnotenom 
roku spolu 1 200 kontrol. Z vykonaných 196 kontrol 
zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom 
v spotrebiteľskom balení bolo v 20 prípadoch (10, 20 %) 
zistené porušenie povinností prevádzkovateľom ba-
liarne spotrebiteľského balenia alebo dovozcom spot-
rebiteľského balenia tým, že skutočný obsah spotre-
biteľského balenia nezodpovedal menovitému množ-
stvu spotrebiteľského balenia, čím nevyhoveli požia-
davkám ustanoveným v zákone o metrológii. 
V roku 2021 SMI vykonal aj 206 kontrol zameraných 
na používanie povinne kalibrovaných meradiel v prí-
pade, ak sa meranie uskutočňuje podľa osobitného 
predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pri-
čom v 174 prípadoch (84,47 %) zistil porušenie zákona 
o metrológii. Kontroly boli zamerané na používanie 
povinne kalibrovaných meradiel v suchých, chladných 
a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach 
a v obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlh-
kosti) a v zariadeniach spoločného stravovania. 
SMI pri kontrolnej činnosti v oblasti meradiel sprí-
stupňovaných na trhu podľa nariadenia vlády SR č. 
126/2016 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 145/2016 
Z. z. v roku 2021 zistil v 8 prípadoch porušenie záko-
na o zhode. V priebehu roka 2021 bolo vykonaných 
12 kontrol v oblasti sprístupňovania meradiel na trhu 
podľa nariadenia vlády č. 126/2016 Z. z. a nariadenia 
vlády č. 145/2016 Z. z.

SPRÁVNE KONANIE

Za porušenie, resp. nedodržanie povinností ustano-
vených v zákone o metrológii začal SMI v roku 2021 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďa-
lej len „správny poriadok“) 329 správnych konaní. SMI 
v tomto roku vydal v prvostupňovom konaní spolu 331 
rozhodnutí. Právoplatnosť nadobudlo 324 rozhodnutí 
(vrátane rozhodnutí vydaných v predchádzajúcom roku 
v celkovej sume uložených pokút 168 950 €). V 3 prí-
padoch SMI zastavil správne konanie voči dozorovaným 
osobám za podozrenie z porušenia zákona o metrológii. 
Ďalej v roku 2021 uložil 75 blokových pokút v celkovej 
sume 8 110 €.

Na základe vydaných rozhodnutí o uložení pokuty (pro-
ti uloženiu blokovej pokuty a rozhodnutiu o zastavení 
konania nie je možnosť podať odvolanie) bolo dozoro-
vanými osobami podaných 45 odvolaní, čo predstavuje 
takmer 13,59 % z počtu vydaných rozhodnutí. V rámci 
autoremedúry boli riešené 2 odvolania, v ktorých SMI 
znížil sumu uloženej pokuty. Odvolací orgán rozhodol 
o 42 odvolaniach (vrátane odvolaní podaných koncom 
roka 2020), v 32 prípadoch zamietol odvolanie dozoro-
vanej osoby a potvrdil rozhodnutie SMI, v 8 prípadoch 
zmenil rozhodnutie SMI, v 1 prípade vec vrátil SMI 
na nové prerokovanie a rozhodnutie a v 1 prípade roz-
hodnutie úplne zrušil. 

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Výdavky
SMI boli pridelené na rok 2021 (po vnútorných rozpoč-
tových opatreniach) rozpočtové prostriedky v hodnote 
645 301,64 €. Prehľad týchto pridelených prostriedkov 
a ich čerpanie za rok 2021 je uvedený v tabuľke č. 23.

Príjmy
Za porušenie zákona o metrológii a zákona o posudzo-
vaní zhody SMI ukladá pokuty, ktoré sú príjmom štát-
neho rozpočtu a ďalšou zložkou príjmov sú iné príjmy, 
ktoré vzniknú z ostatnej činnosti SMI. Na rok 2021 
boli po vykonaných vnútorných rozpočtových opat-
reniach predpísané SMI príjmy v hodnote 175 000 €. 
V roku 2021 predstavovali príjmy z celkovej činnosti 
SMI sumu 198 403,31 €, čím bol na 113,37 % splnený 
stanovený záväzný ukazovateľ. Ostatné príjmy tvorili 
430 €. Príjmy spolu tvorili 198 833,31 €.



45

Tabuľka č. 23: Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2021 v €

Položka, podpoložka ekonomickej klasifikácie Rozpočet  
po úpravách

Čerpanie 
rozpočtu % čerpania

Prostriedky štátneho rozpočtu:

Mzdy, platy 332 041,26 331 725,50 99,90 

Odvody do poisťovní 131 088,32  130 978,23 99,92 

Tovary a ďalšie služby 70 537,70  70 536,38 99,99 

Bežné transfery  6 453,81  6 453,81 100 

Kapitálové výdavky  13 122,00 13 122,00 100

Prostriedky európskeho sociálneho fondu  92 058,55  92 058,55 100 

Celkovo 645 301,64  644 874,47 99,93
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Pohľadávky

V prípade pohľadávok z právoplatne uložených pokút 
po lehote splatnosti SMI na základe písomnej žiadosti 
povinnej osoby, ktorá nemohla svoj dlh riadne a včas 
plniť a boli dodržané podmienky uvedené v § 7 záko-
na č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v roku 2021 uzatvoril 32 dohôd o splátkach 
v celkovej výške 15 980 €. Ďalej v prípade pohľadávok 
z právoplatne uložených pokút po lehote splatnosti, 
pri ktorých nebola uzatvorená dohoda o splátkach po-
hľadávky, SMI spolupracoval so 69 súdnymi exekútor-
mi. V roku 2021 SMI podal 85 návrhov na vykonanie 
exekúcie s pohľadávkami v sume 37 950 €. V sledova-
nom období boli v rámci exekučných konaní vymožené 
finančné prostriedky v sume 22 525,46 €. 
SMI eviduje k 31. decembru 2021 pohľadávky štátu 
v sume 192 209,19 €.

Záväzky

K 31. decembru 2021 vykazoval SMI celkové krátko-
dobé záväzky v hodnote 60 267,05 €, z toho záväzky 
z obchodného styku v sume 7 959,15 €. 
Záväzky voči zamestnancom boli v sume 28 671,80 €, 
daňové záväzky (preddavok na daň z príjmov zo závis-
lej činnosti) v sume 5 251,87 € a záväzky voči inštitú-
ciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia v sume 
18 384,23 €. zdroj: Shutterstock



SMÚ je príspevková organizácia, ktorá podľa zákona 
o metrológii plní funkciu národnej metrologickej inšti-
túcie. Ide o vedecko-výskumný inštitút, ktorý prioritne 
zabezpečuje činnosti v oblasti fundamentálnej met-
rológie, a to výskum, vývoj a uchovávanie národných 
etalónov, odovzdávanie hodnôt národných etalónov 
na etalóny v súlade s potrebami hospodárstva SR tak, 
aby boli základom pre validáciu meraní na národnej 
i medzinárodnej úrovni, vykonáva schvaľovanie typov 
určených meradiel a poskytuje metrologické služby na 
najvyššej metrologickej úrovni v SR. Dosiahnutými od-
bornými výsledkami a medzinárodným uznaním jeho 
aktivít získal SMÚ širokú autoritu doma a v zahraničí. 

POSTAVENIE SMÚ

SMÚ ako národná metrologická inštitúcia v oblas-
ti metrológie koordinoval, zabezpečoval a vykonával 
úkony a činnosti v rozsahu vymedzenom v § 6 zákona 
o metrológii. V medzinárodnom kontexte SMÚ plní 
úlohu národnej metrologickej inštitúcie – National 
Metrological Institute. SMÚ je signatárom medziná-
rodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných 
etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydá-
vaných národnými metrologickými ústavmi, CIPM MRA 
a ako národná metrologická inštitúcia členom Európ-
skeho združenia národných metrologických inštitútov.

NÁRODNÉ ETALÓNY

V roku 2021 SMÚ kládol hlavný dôraz na zabezpečova-
nie uchovávania, rozvoja a medzinárodné porovnáva-
nie národných etalónov, meracích jednotiek a ich stup-
níc a na odovzdávanie ich hodnôt na ostatné etalóny 
a na iné meradlá. Medzinárodná akceptácia národných 
etalónov bola potvrdzovaná na základe realizovaných 
porovnávacích meraní na úrovniach BIPM, regionálnej 
metrologickej organizácie Európskej asociácie národ-
ných metrologických inštitútov (ďalej len „EURAMET“) 
alebo Euroázijská regionálna metrologická organizácia 
(ďalej len „COOMET“) a dokladovaná zápismi v CMC 
tabuľkách. Uvedený proces bol riadený BIPM. 
SMÚ v roku 2021 uchovával 26 národných etalónov  
a 4 ostatné etalónov a v CMC tabuľkách mal vedených 
369 zápisov. 

V roku 2021 SMÚ vyhlásil piaty ostatný etalón, Eta-
lón aktivity 222Rn vo vzduchu a vode s označením 
OE 037/21. 

CERTIFIKÁCIA A POSUDZOVANIE ZHODY

Odbor certifikácie koordinoval, zabezpečoval a vyko-
nával plnenie úloh SMÚ ako národnej metrologickej 
inštitúcie v oblasti metrologickej kontroly, posudzo-
vania zhody a overovania spôsobilosti. Certifikačný 
orgán SMÚ je na certifikáciu výrobkov akreditovaný 
SNAS podľa normy ISO/IEC 17065 Posudzovanie zho-
dy – Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu 
výrobkov, procesov a služieb. Skúšky meradla v rám-
ci posúdenia zhody vykonáva Skúšobné laboratórium 
SMÚ, ktoré je akreditované SNAS podľa normy ISO/IEC 
17025 – Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšob-
ných a kalibračných laboratórií. SMÚ je autorizovanou 
osobou SKTC 102 a notifikovanou osobou č. 1781 v ob-
lasti posudzovania zhody podľa:
• nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňo-

vaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v zne-
ní nariadenia vlády SR č. 330/2019 Z. z. do 30. júna 
2021,

• nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňo-
vaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády SR 
č. 328/2019 Z. z. do 1. júla 2026.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Systém manažérstva kvality je v SMÚ zavedený a udr-
žiavaný tak, aby poskytoval dôveru vo vykonávané čin-
nosti a poskytované služby a spĺňal požiadavky nasle-
dovných noriem:
 • ISO 9001 Systém manažérstva kvality. Požiadavky,
 • ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobi-

losť skúšobných a kalibračných laboratórií,
 • ISO/IEC 17034 Všeobecné požiadavky na kompe-

tenciu výrobcov referenčných materiálov,
 • ISO/IEC 17065 Požiadavky na orgány vykonávajúce 

certifikáciu výrobkov, procesov a služieb.

13  SLOVENSKÝ 
 METROLOGICKÝ ÚSTAV
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Tabuľka č. 24: Posudzovanie zhody meradiel 

Druh meradla Postupy posudzovania zhody 
(moduly)

Vodomery B, F, D, H1
Plynomery a prepočítavače objemu B, F, D, H1
Elektromery B, F, D, H1
Merače tepla B, F, D
Meracie zostavy na kontinuálne a dynamické meranie množstva kvapalín okrem vody B, F, G, D
Materializované miery – výčapné nádoby D1
Váhy s neautomatickou činnosťou F

Akreditácia (SNAS)
 •  Oddelenie skúšobného laboratória (S-374 platnosť 

do 7. decembra 2026),
 • Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov (P-035 

platnosť do 1. júla 2026).

Autorizácia a notifikácia
 •  Autorizácia ÚNMS SR podľa zákona o zhode (SKTC 

102 platnosť do 1. júla 2026),
 • Notifikovaný orgán EÚ (1782) pre: 

– smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/
EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístup-
nenia meradiel na trhu v znení delegovanej smer-
nice Komisie (EÚ) 2015/13 z 31. októbra 2014 a 

– smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/
EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístup-
ňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu 
– do 30. júna 2021.

Na zasadnutí TC-Q EURAMET v dňoch 20. až 22. apríla 
2021 SMÚ obhájil v rámci päťročnej evaluácie zave-
dený systém kvality metrologických laboratórií podľa 
noriem ISO/IEC 17025 a ISO 17034, ako aj preukázanie 
zhody s požiadavkami CIPM-MRA.
Dňa 31. mája 2021 bol zo strany certifikačného orgá-
nu ELBACERT, a. s. uskutočnený prvý dozorový audit 
podľa normy ISO 9001:2015 zameraný na preverenie 
efektívnosti SMK, jeho pokračujúcu aplikovateľnosť 

na predmet certifikácie a na jeho zlepšovanie. Výstu-
pom auditu bolo rozhodnutie o ponechaní udeleného 
certifikátu v platnosti.
SMÚ je signatárom prestížneho medzinárodného Do-
hovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov 
a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných 
národnými metrologickými ústavmi (CIPM MRA). 
Na základe výsledkov medzinárodných porovnáva-
cích meraní a preverenia systému manažérstva kvali-
ty sa kalibračné a meracie schopnosti SMÚ uvádzajú 
vo verejne prístupných tabuľkách CMC, ktoré uznávajú 
národné metrologické ústavy a akreditačné orgány za-
stúpené v ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation).

POSKYTOVANIE METROLOGICKÝCH SLUŽIEB 
Podľa § 6 ods. 2 zákona o metrológii SMÚ vykonáva 
a zabezpečuje uchovávanie a odovzdávanie hodnôt 
etalónov na ostatné meradlá používané v hospodár-
stve, schvaľuje typ určeného meradla, overuje určené 
meradlo, kalibruje povinne kalibrované meradlo a os-
tatné meradlo a vykonáva úradné meranie. Hodnoty 
etalónov sa odovzdávajú prostredníctvom overovania 
a kalibrácie meradiel alebo certifikovanými referenč-
nými materiálmi. 
SMÚ v roku 2021 poskytoval aj služby skúšania me-
radiel, služby podľa § 16 ods. 6 zákona o metrológii, 
ako aj odborné služby v oblasti metrológie a ďalšie 
špecifické metrologické služby. Štruktúru a portfólio 
poskytovaných metrologických služieb SMÚ neustále 



prispôsobuje potrebám trhu, pričom zachováva naj-
vyššiu presnosť a kvalitu týchto meraní.

ODOVZDÁVANIE POZNATKOV DO PRAXE  
A ORGANIZOVANIE VZDELÁVACÍCH KURZOV

SMÚ zabezpečuje a vykonáva vzdelávanie v dvoch 
smeroch: pre potreby hospodárskej praxe a pre vlast-
ných zamestnancov.
V oblasti podpory podnikania, konkurencieschopnos-
ti a rozvoja inovácií SMÚ zabezpečuje vzdelávanie 
pre odbornú verejnosť v oblasti metrológie a systému 
manažérstva kvality prostredníctvom odborných kur-
zov, vrátane vzdelávacích programov akreditovaných 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Celkový objem odborných kurzov v roku 2021 bol 76, 
z toho 9 boli vzdelávacie programy akreditované MŠV-
VaŠ SR.
Vzdelávanie vlastných zamestnancov v roku 2021 sa 
orientovalo na skvalitňovanie systému manažérstva 
kvality, zvyšovanie odbornej pripravenosti v oblasti 
národných etalónov, získavanie aktuálnych poznatkov 
z legislatívnej problematiky, zvyšovanie jazykovej úrov-
ne a prehlbovanie poznatkov z oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, kybernetickej bezpečnosti 
a iných oblastí.

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY

Medzinárodné aktivity SMÚ sa v roku 2021 zameria-
vali na rokovania poradných a technických výborov 
BIPM, EURAMET a COOMET, kde boli riešené aktuálne 
technické výzvy z oblasti metrológie. Jednotlivé akti-
vity spočívali v plnení záväzkov vyplývajúcich z povin-
ností jednotlivých členov týchto výborov, v realizácii 
nefinancovaných bilaterálnych a multilaterálnych ko-
operácií formou výmeny odborných poznatkov a pro-
jektov. Súčasne boli riešené aktivity, ktoré sa venovali 
problematickým oblastiam merania v rôznych oblas-
tiach priemyslu, vedy a výskumu.

METROLOGICKÝ VÝSKUM

V oblasti výskumu a vývoja metrológie je SMÚ naďa-
lej zapojený vo viacerých medzinárodných projektoch 

z programu EURAMET s označením EMPIR, zamera-
ných:
• na zlepšenie celkového metrologického zabezpe-

čenia merania krvného tlaku (18RPT02 – adOSSIG), 
kde SMÚ pracuje na zdokonalení a vývoji techník 
na kalibráciu oscilometrických krvných tonomet-
rov; 

• v oblasti radiačnej ochrany (17RPT01 – DOSEtrace) 
na zlepšenie meraní a techník súvisiacich s kalibrá-
ciou zariadení na monitorovanie radiácie. Projekt 
bol ukončený v novembri 2021. SMÚ sa zúčastnil 
na porovnávacích meraniach v oblasti kvalít S-Cs 
a S-Co. Vďaka úspešným meraniam sa nadviazali 
metrologické veličiny na medzinárodnej úrovni. 
Prínosom bola účasť na školeniach v oblasti mera-
nia dozimetrických veličín, vďaka ktorej sa perso-
nál SMÚ zaškolil na medzinárodnú úroveň; 

• na oblasť praktickej implementácie novej definície 
termodynamickej jednotky teploty kelvin (18SIB02 
– Real-K), kde SMÚ participuje na vývoji postupov 
na predĺženie životnosti aktuálnej medzinárodnej 
teplotnej stupnice ITS-90; 

• na vytvorenie retenčných staníc pre monitorovanie 
počasia a klímy (19SIP03 – CRS). Projekt je rovnako 
podporovaný WMO (World Meteorological Organi-
sation).

V oblasti nefinancovaných projektov EURAMET, SMÚ 
participuje na projekte č. 1459, ktorý rieši aktuálnu 
problematiku presného merania a kalibrácií vo vzdu-
chu. SMÚ taktiež vedie projekt č. 1516, ktorý zisťuje 
aktuálne metrologické schopnosti merania termofyzi-
kálnych vlastností materiálov.
Ďalej SMÚ aktívne pracuje na príprave ďalších vý-
skumných aktivít v rámci programu Európskeho part-
nerstva pre metrológiu, ktorý spadá pod program 
Horizont Európa. Pripravované projektové aktivity sa 
koncentrujú v oblasti metrológie pre určenie čistoty 
a distribúciu vodíka, digitálnu transformáciu, lepšie-
ho metrologického zabezpečenia základných zdravot-
ných diagnostických meraní, inteligentnej vodovodnej 
meracej a distribučnej siete, merania rádionuklidov 
a v oblasti nabíjania elektrických vozidiel.
SMÚ sa v roku 2021 zapojil s dvoma projektovými žia-
dosťami do Verejnej výzvy na predkladanie žiadostí 
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na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých 
skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021, vyhlá-
senej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

CHARAKTERISTIKA HOSPODÁRENIA
SMÚ hospodáril v roku 2021 podľa schváleného roz-
počtu. Celkové príjmy dosiahli výšku 3 697 959,16 €, 
čo predstavuje 90,61 % plánovaných príjmov a celkové 
výdavky boli čerpané vo výške 3 902 216,04 €, čo pred-
stavuje 95,61 % plánovaných výdavkov.
Rozpočet SMÚ zahŕňal aj príspevok štátu pre rok 2021 
vo výške 1 420 528,00 € poskytnutý ÚNMS SR na zákla-
de uzatvoreného Kontraktu č. 1/2021 medzi ÚNMS SR 
a SMÚ na zabezpečenie niektorých činností príspev-
kovej organizácie v roku 2021. Finančné prostriedky 
boli poskytnuté formou bežného transferu zo štátne-
ho rozpočtu v celkovej výške 1 020 528,00 € a formou 
kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu v celkovej 
výške 400 000,00 €. 

SMÚ vykázal výsledok hospodárenia po zdanení za rok 
2021 zisk vo výške 33 423,72 €, z toho výsledok hos-
podárenia za podnikateľskú činnosť je zisk vo výške 
3 103,10 €.
Výnosy celkom za rok 2021 dosiahli výšku 3 660 036,02 
€. Najvýznamnejšími výnosovými položkami boli tržby 
za vlastné výrobky a tržby z predaja služieb, ktoré do-
siahli výšku 2 251 356,67 €.
Náklady celkom za rok 2021 dosiahli výšku 
3 626 612,30 €. Najvýznamnejšími nákladovými po-
ložkami boli osobné náklady vo výške 2 173 779,64 €, 
ďalej náklady na služby vo výške 593 759,43 € a ná-
klady na spotrebovaný materiál a energie vo výške 
409 835,38 €. Uvedené náklady zahŕňajú aj náklady 
spojené so správou majetku štátu.

Obrázok č. 7: Meracie zariadenie Quantulus v SMÚ



TSÚ Piešťany, š.p. je štátnym podnikom a jeho zaklada-
teľom je ÚNMS SR na základe zákona č. 111/1990 Zb.  
o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Je 
nezávislým certifikačným, skúšobným a inšpekčným 
orgánom pre posudzovanie zhody výrobkov, spotreb-
ného tovaru a pre preukazovanie zhody stavebných 
výrobkov. Zabezpečuje certifikáciu systémov mana-
žérstva kvality, certifikáciu osôb, metrologickú kon-
trolu určených meradiel a kalibráciu viacerých druhov 
meradiel a meracích prístrojov. 

TSÚ Piešťany, š.p. poskytuje služby výrobcom a dovoz-
com strojárenských, elektrotechnických, stavebných, 
plynárenských, zdravotníckych, hutníckych výrobkov 
a spotrebného tovaru už 70 rokov.
V roku 2021 obhájil svoje národné a medzinárodné 
postavenie i napriek silnej konkurencii. Tento pozi-
tívny vývoj je výsledkom správneho riadenia podniku 
s orientáciou na udržiavanie a zlepšovanie vysokej pro-
fesionálnej úrovne zamestnancov a realizácie nových 
projektov, ktoré zabezpečujú jeho ďalší rozvoj a záro-
veň zvyšujú spokojnosť a dôveru zákazníkov.
TSÚ Piešťany, š.p. má vybudovaný a zavedený systém 
manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy 
ISO 9001: 2015.

Tabuľka č. 25: Akreditácia (SNAS)

Skúšobňa TSÚ  S-047 platnosť do 14. septembra 2023
Metrologické laboratórium ML K-021  platnosť do 11. októbra 2024
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky COCV P-018 platnosť do 19. decembra 2025

Certifikačný orgán systémov manažérstva CERTITECH
Q-007  platnosť do 15. októbra 2023
Q-083 platnosť do 15. októbra 2023

Certifikačný orgán osôb CERTICOS O-018 platnosť do 13. októbra 2026
Inšpekčný orgán IO I-007  platnosť do 15. októbra 2023

AUTORIZÁCIA

 •  podľa zákona o posudzovaní zhody SKTC-104 
od ÚNMS SR,

 • podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných vý-
robkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov SK03 od MDV SR. 

 • podľa zákona o metrológii na overovanie meradiel 
pretečeného množstva vody. Zvukomery a integru-
júce zvukomery, pásmové filtre, meracie mikrofó-
ny, osobné zvukové expozimetre, akustické kalibrá-
tory. Overovacia značka M 47 od ÚNMS SR,

 • podľa zákona o metrológii na overovanie tlakome-
rov na meranie tlaku v pneumatikách motorových 
vozidiel. Overovacia značka M 91 od ÚNMS SR.

TSÚ Piešťany, š.p. je notifikovaným orgánom EÚ s pri-
deleným identifikačným číslom 1299 pre smernice 
uvedené v tabuľke č. 26.

AKREDITÁCIA

14  TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ 
 ÚSTAV PIEŠŤANY, Š.P.

POVERENIA
• DIN CERTCO (subdodávateľ CEN – Európsky výbor 

pre normalizáciu)
TSÚ Piešťany, š.p., je splnomocnený certifikačný 
orgán a akreditované skúšobné laboratórium na 
certifikáciu solárnych tepelných systémov a kolek-
torov v systéme SOLAR KEYMARK (ID029).

• Národný inšpektorát práce
Udelené oprávnenie na overovanie požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení v zmysle §14 
ods. 1 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 
(OPO-0001/2010).

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Poverenie č. PO/ADR/03/2018 zo dňa 7. marca 
2018 na skúšanie a kódovanie obalov na prepravu 
nebezpečných vecí v cestnej doprave podľa medzi-
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Tabuľka č. 26: Notifikovaný orgán EÚ s prideleným identifikačným číslom 1299 pre smernice:

2006/42/ES Strojové zariadenia
2000/14/ES Emisia hluku v prostredí pochádzajúca zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve
2009/48/ES Bezpečnosť hračiek
2014/29/EÚ Jednoduché tlakové nádoby
2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita
2014/53/EÚ Rádiové zariadenia
2014/68/EÚ Tlakové zariadenia
2014/33/EÚ Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov
2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
2016/426 Spotrebiče plynných palív (Nariadenie EP a Rady EÚ)
305/2011 Stavebné výrobky (Nariadenie EP a Rady EÚ)

národných predpisov ADR a poverenie č.j. 1398-
232/95 zo dňa 11. mája 1995 na skúšanie a kó-
dovanie obalov na prepravu nebezpečných vecí 
v železničnej, vodnej, námornej a leteckej doprave 
podľa medzinárodných predpisov (RID, IATA DGR 
(ICAO), IMDG-Code a RTDG). 

• Poverenie č. TSO/4/2018 zo dňa 14. septembra 
2018 na vykonávanie činnosti technickej služby 
kategórie A overovania vozidiel, systémov, kom-
ponentov a samostatných technických jednotiek 
a overovania ich zhodnosti podľa § 70 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel 
v cestnej premávke a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v rozsahu schvaľovanie typu, posu-
dzovanie zhody a vykonávanie skúšok, periodických 
prehliadok a skúšok dopravných a prepravných pro-
striedkov používaných na cestnú prepravu skaziteľ-
ných potravín v zmysle dohody ATP, a ďalej na vydá-
vanie certifikátov a certifikačných štítkov na cestné 
dopravné a prepravné prostriedky.

• Úrad pre reguláciu hazardných hier
Odborné posudzovanie výherných prístrojov a ich 
výherného pomeru, technických zariadení, termi-
nálov a ďalších zariadení v zmysle nového zákona č. 
30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov rozhodnutím ÚRHH č. 000234/2019. 

ŠPECIALIZOVANÉ A ODBORNÉ SLUŽBY
Oblasť skúšobníctva
• skúšky mechanickej a elektrickej bezpečnosti,
• meranie tepelného výkonu solárnych kolektorov,
• vyvažovanie rotačných súčiastok,
• dynamické skúšky sínusovými vibráciami, náhod-

nými širokopásmovými vibráciami a rázmi na vý-
robky pre automobilový a elektrotechnický prie-
mysel,

• skúšanie hydraulických a energetických vlastnosti 
čerpadiel (EKO dizajn),

• tlakové skúšky tesnosti požiarnych hadíc,
• ponuka služieb v oblasti infračervenej termografie:

• kontrola izolačných vlastností chladiacich 
a mraziacich skladov, budov a prepravných pro-
striedkov,

• zistenie stavu elektrických a mechanických za-
riadení (elektrické rozvádzače, kompresory, 
motory, klimatizačné jednotky, kotly, atď.) ako 
preventívna diagnostika porúch i požiarna pre-
vencia,

• zistenie konštrukčných chýb na budovách (ne-
dostatočná alebo nesprávna aplikácia výplne 
či tesniacich prostriedkov, poškodenia strešnej 
krytiny, atď.),

• meranie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom 
prostredí,



• určovanie mechanického kmitania ručného nára-
dia, strojov a zariadení a domácich spotrebičov,

• skúšky odolnosti a funkčnosti pri tepelných cykloch 
strojárskych výrobkov v termostatickej komore,

• skúšky koróznej odolnosti a povrchových úprav 
v umelých atmosférach,

• skúšky starnutia materiálov v umelých atmosfé-
rach vplyvom UV žiarenia,

• klimatické skúšky materiálov (teplota, vlhkosť),
• skúšky odolnosti proti vnútornému tlaku kompre-

sorov CO2,
• skúšky pevnosti lisovaných spojov káblových zväz-

kov,
• skúšky rádiových zariadení,
• meranie výkonu v Standby režime pomocou riadia-

ceho systému AK 4000,
• tvorba informačných systémov pre skúšobnícke, 

metrologické a certifikačné činnosti, 
• vzdelávacie aktivity podľa odbornej špecializácie – 

interné / externé.

Oblasť metrológie
• dĺžka – koncové mierky, posuvné meradlá, mikro-

metrické meradlá, číselníkové a páčkové odchýl-
komery, dvojdotykové meradlá do otvoru, pevné 
a skladacie mikrometrické odpichy, valčekové ka-
libre, meracie drôtiky na závity, lístkové škáromery, 
čiarkové miery, zvinovacie metre a meračské pásma, 

• tlak – manometre, manovákuometre indikačné 
a číslicové s pružnými a citlivými prvkami, mano-
metre pre zváraciu techniku, meracie prevodníky 
(snímače) tlaku, registračné tlakomery, indikačné 
a registračné diferenčné tlakomery, kontrolné ma-
nometre a vákuometre, tlakomery s vysielačmi – 
od triedy presnosti 0,1 %,

• moment sily – momentové kľúče torzné a ohy-
bové, prístroje na kontrolu momentových kľúčov 
a snímače momentu sily, kalibrácia pneumatických 
a elektronických uťahovačiek krútiaceho momentu,

• sila – kalibrácia meradiel sily (tlak, ťah), 
• elektrické veličiny – napätie, prúd, výkon, elektric-

ký odpor, osciloskopy, kalibrácie revíznych prístro-
jov, RLC meradiel/mostíkov, 

• teplota – sklené teplomery, odporové snímače 
teploty, typ Pt100, termoelektrické snímače teplo-
ty, typ J, K, L, M, T, teplomery s analógovým a di-
gitálnym výstupom, meranie povrchovej teploty 
termokamerou (-30 °C až 550 °C), 

• mechanické kmitanie – vibromery, senzory (sníma-
če), kalibrátory mechanického kmitania,

• akustický tlak – zvukomery, pásmové filtre, mera-
cie mikrofóny, akustické kalibrátory, osobné zvuko-
vé expozimetre,

• vodomery – vodomery a prietokomerné časti me-
račov tepla na studenú a teplú vodu,

• vlhkosť – meradlá relatívnej vlhkosti vzduchu, hy-
drografy, záznamníky a snímače relatívnej vlhkosti, 
záznamníky teploty a vlhkosti, 

• hmotnosť – váhy s neautomatickou činnosťou 2., 3. 
a 4. triedy presnosti do 200 kg.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
TSÚ Piešťany, š. p., dlhoročne uhrádza svoje potreby 
a náklady výlučne zo svojej podnikateľskej činnosti. 
K 31. decembru 2021 dosiahol objem výnosov výšku 
4 571 062 €. Oproti roku 2020 vzrástli výnosy o 4,81 
%. Najvyšší podiel na výnosoch majú výnosy z predaja 
služieb z oblasti skúšobníctva, certifikácie, metrológie 
a systémov kvality v celkovej výške 4 459 302 €. 
Náklady v roku 2021 dosiahli výšku 4 387 378 €. Naj-
významnejšími nákladovými položkami boli osobné 
náklady, náklady na služby, odpisy majetku, náklady 
na dane z príjmov.
Pohľadávky z obchodného styku k 31. decembru 2021 
boli vo výške 338 251 €, z toho 217 250 € boli pohľa-
dávky do lehoty splatnosti, 121 001 € po lehote splat-
nosti.
Záväzky z obchodného styku k 31. decembru 2021 boli 
vo výške 412 014 €. Všetky záväzky boli v lehote splat-
nosti.
Záväzky z obchodného styku k 31. decembru 2020 boli 
vo výške 253 970 €. Všetky záväzky boli v lehote splat-
nosti. 
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SLM, n. o. podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o nezisko-
vých organizáciách poskytujúcich všeobecne pro-
spešné služby a podľa zákona o metrológii vykonáva 
všeobecne prospešné služby v oblasti zabezpečovania 
metrologickej kontroly meradiel, výskumu, vývoja, ve-
decko-technických a informačných služieb. SLM, n. o. je 
súčasťou základného piliera ochrany spotrebiteľa v ob-
lasti meraní súvisiacich s platbami, pri ochrane zdravia, 
bezpečnosti, majetku, životného prostredia a v iných  
oblastiach verejného života, kde môžu vzniknúť kon-
fliktné záujmy na výsledku merania alebo pri ktorých 
nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy fy-
zických a právnických osôb alebo spoločností. 

SLM, n. o. ako „určená organizácia“ v zmysle zákona 
o metrológii sprostredkúva prenos hodnôt jednotiek 
a stupníc národných etalónov na etalóny používané 
pri overovaní určených meradiel a na určené meradlá. 

ROZVOJ METROLÓGIE

SLM, n. o. poskytuje akreditované metrologické služby 
overovania, kalibrácie, skúšania meradiel a merania 
na 5 metrologických pracoviskách v Bratislave, Nitre, 
Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. Vykonáva všeobecne 
prospešné služby v oblasti metrológie a posudzovania 
zhody, výskum a vývoj kalibračných zariadení a metód 
a organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích 
meraní. 
SLM nepretržite zvyšuje kvalitu a rozsah metrologic-
kých služieb za účelom komplexného pokrytia požiada-
viek podnikateľov systematickým rozvojom meracích 
metód a rozširovaním a modernizáciou prístrojového 
a technického vybavenia svojich laboratórií. V rámci tr-
valej udržateľnosti, skvalitnenia poskytovania metrolo-
gických služieb, zefektívnenia metrologických výkonov 
a celkovej racionalizácie práce boli pre každý odbor sta-
novené špecifické priority. 
Činnosť metrologických služieb prebiehala v znamení 
nového rozsahu akreditácie a jedného dohľadu SNAS 
vo vybraných oblastiach kalibračnej a skúšobnej činnos-
ti, ktorého súčasťou bol aj technický expert pre Certifi-
kačný systém OIML-CS. SLM v rámci dohľadov úspešne 
preukázala spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti. 
Z pohľadu zvýšenia kvality prebehol redizajn vydáva-
ných dokladov a automatizoval sa proces zasielania 
elektronických certifikátov zákazníkom v oblasti kalibrá-

cie a overenia meradiel vo veličine hmotnosť, prietok, 
dĺžka a mechanické skúšky materiálov. V rámci podpory 
kvality a jednotnej softvérovej platformy, pribudol ďalší 
softvér (ISAAC) určený pre spracovanie a vyhodnotenie 
výsledkov meraní pre oblasť mechanických skúšok ma-
teriálu.
V rámci úloh rozvoja bolo riešených 13 realizačných 
úloh a 6 prieskumných, z ktorých 14 bolo úspešne vyrie-
šených, pričom riešenie úloh bolo financované z vlast-
ných zdrojov. Významný priestor bol venovaný finalizácii 
rozvojovej úlohy týkajúcej sa meracej zostavy na overo-
vanie výdajných stojanov na čerpacích staniciach PHM. 
S ukončením úlohy boli spojené aktivity s prezentáciou 
riešenia v praxi pre významných zákazníkov SLM z danej 
oblasti. 
Aktivity oddelenia VaV boli zamerané aj na projekty rie-
šené s podporou agentúry APVV (Agentúra na podpo-
ru výskumu a vývoja). Najväčší priestor bol venovaný 
projektu „Vývoj inovatívnych metód pre primárnu met-
rológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov kon-
venčnej etalonáže“, ktorý je riešený v spolupráci s rieši-
teľmi Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a Ústavu merania Slovenskej aka-
démie vied. Výsledkom riešenia je konečný konštrukčný 
návrh etalónového zariadenia, ktorému predchádzali 
viaceré zložité materiálové a pevnostné analýzy ako je 
napríklad FEM analýza. S cieľom ochrany duševného 
vlastníctva riešenia bola na Úrad priemyselného vlast-
níctva SR podaná žiadosť o patentovú ochranu. Aktivity 
prebiehali aj na projekte „Vývoj a realizácia etalónu sta-
tického magnetického poľa na báze magnetickej rezo-
nancie“, ktorý je riešený v spolupráci s Ústavom mera-
nia Slovenskej akadémie vied. Od polovice roka boli za-
počaté aktivity na dvoch nových projektoch APVV, a to 
projekt: „Mikroelektromechanické senzory s rádiofrek-
venčným prenosom údajov“ riešený v spolupráci s rie-
šiteľmi z Fakulty informatiky Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave a projekt: „Výskum implementácie 
nových meracích metód na kalibráciu meracích systé-
mov pre priemyselnú metrologickú prax“ riešený v spo-
lupráci s riešiteľmi Strojníckej fakulty Žilinskej univerzi-
ty v Žiline. Oddelenie VaV sa tiež podieľalo na príprave 
štyroch nových žiadostí podávaných na agentúru APVV. 
V jednom z projektov je SLM žiadateľom a v ostatných 
troch je spoluriešiteľom. Na projektových zámeroch 
SLM spolupracovala s akademikmi z SjF a BERG TUKE, 
SjF a FEI STUBA a metrológmi z SMÚ.
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Odbor metrológie vyvíjal aj inžiniersku činnosť so zame-
raním na validáciu a kvalifikáciu zariadení pre zdravot-
níctvo, metrologickú nadväznosť detektorov úniku ply-
nu, kalibráciu simulátorov pacienta, či na merací systém 
na mapovanie skladových priestorov. Boli vypracované 
technické správy pre firmy Transpetrol – Posúdenie 
zabezpečenia metrologickej nadväznosti meracích zo-
stáv 1 až 3 pomocou 4. meracej zostavy použitej ako 
„MASTER METER“ a Validačná správa – posúdenie spô-
sobilosti a výkonnosti meracieho systému pre zákazníka 
ZASTROVA. 
Odbor metrológie sa aktívne podieľal na spolupráci so 
Slovenským centrom digitálnych inovácií, ktoré sa snaží 
získať štatút Európskeho digitálneho inovačného hubu 
(EDIH). Zamestnanci SLM vystupujú ako experti v dvoch 
pracovných skupinách: Industry 4.0 a Deep Tech akce-
lerátor.
SLM preukazuje aktivity aj v publikačnej oblasti, kde 
boli prezentované výsledky VaV prostredníctvom 9 
článkov v slovenských, ako aj zahraničných odborných 
časopisoch. Za pozornosť stojí, že prvýkrát v histórii Me-
dzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) 
vo svojom periodiku číslo 3 vydanom v júni 2021 pred-
stavila unikátne riešenie zo Slovenska, ktoré v súčas-
nosti vo svete nemá obdobu. Článok popisuje systém 
novej generácie metrologickej kontroly na čerpacích 
staniciach, ktorý v rámci svojho výskumu vyvinula Slo-
venská legálna metrológia, n. o. v spolupráci so strojníc-
kymi fakultami Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej 
univerzity v Košiciach. 
Významnou aktivitou SLM je aj organizácia programov 
medzilaboratórnych porovnávacích meraní, kde boli or-
ganizované programy pre tak významných zákazníkov 
ako je Endress+ Hauser z Rakúska a tiež pre subjekty 
z Talianska, Grécka, Bosny a Hercegoviny a pod. 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Na základe poverenia od ÚNMS SR sa SLM, n. o. ak-
tívne zapája do prác v rámci pracovných skupín WEL-
MEC e. V.. Experti SLM, n. o. sa v roku 2021 aktívne 
zapojili do práce v rámci pracovných skupín WELMEC 
WG7 Softvér, WG8 Všeobecná aplikácia smerníc MID 
a NAWID, WG10 Meracie zostavy na kvapaliny okrem 
vody, WG11 Distribučné meradlá (plynomery a elek-
tromery), WG12 Taxametre, WG 13 Distribučné me-
radlá (vodomery a merače tepla).
SLM, n. o. je poverená vedením sekretariátu člena 
CIML, ktorý je riadiacim výborom OIML. Jeho hlavným 
cieľom je harmonizácia predpisov a metrologických 
skúšok realizovaných metrologickými službami jednot-
livých členských štátov.

V rámci OIML SLM, n. o. vykonáva funkciu sekretariátu 
OIML TC4 zameranú na etalóny a kalibračné zariadenia 
a zároveň predsedá pracovným skupinám riešených 
projektov. Medzi hlavné činnosti TC4 v roku 2021 pat-
rilo vypracovanie CIML preliminary online ballot – re-
vízie dokumentu OIML D5 „Princípy stanovenia schém 
nadväznosti pre meradlá“. Návrh dokumentu bol ná-
sledne rozoslaný na pripomienkovanie členom CIML. 
V roku 2021 SLM, n. o. spracovala tretí návrh výboru 
(committee draft) revízie dokumentu D10 „Usmerne-
nia pre stanovenie rekalibračných intervalov meracích 
zariadení používaných v skúšobných laboratóriách“. 
SLM, n. o. sa aktívne podieľa na tvorbe a fungovaní 
OIML certifikačného systému (OIML-CS) v rámci vy-
dávania a používania OIML certifikátov. SLM, n. o. je 
členom riadiaceho výboru (management committee) 
pre OIML-CS. V roku 2021 sa aktívne zapájala do tvor-
by riadiacich dokumentov pre tento nový certifikačný 
systém a zástupca SLM sa zúčastnil medzinárodného 
zasadnutia tohto riadiaceho výboru.
SLM, n. o. ako notifikovaná osoba 1432 pre smer-
nice Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ 
a 2014/32/EÚ je členom Európskej koordinačnej sku-
piny notifikovaných osôb v legálnej metrológii (NOBO-
MET). Ing. Štefan Král, PhD. sa v máji 2021 zúčastnil 
zasadnutia tejto koordinačnej skupiny a zároveň bol 
zvolený za podpredsedu NOBOMETu. 
SLM, n. o. v roku 2021 spolupracovala s národným 
metrologickým ústavom Nemecka (PTB) v rámci pro-
jektu FV-95338-02 /BMZ-Nr. 2018.2196.6/ zamerané-
ho na podporu implementácie asociačnej dohody me-
dzi EÚ a Ukrajinou v oblasti metrológie. 

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

Na výsledku hospodárenie v roku 2021 sa výnosy po-
dieľali sumou 4 971 164,12 €. Najvyšší podiel na výno-
soch v hodnote 4 724 864,88 € dosiahli tržby za met-
rologické výkony, ktoré oproti roku 2020 vzrástli o 171 
416,49 €, čo predstavuje nárast o 3,76 %.
Náklady za rok 2021 dosiahli výšku 4 959 142,72 €. 
Hodnota materiálových nákladov dosiahla v roku 2021 
sumu 426 357,25 €. Náklady na služby boli v sume 
856 905,04 €. Ostatné náklady, ktoré zahŕňajú dane 
z nehnuteľností, poistenie majetku, bankové poplat-
ky, odpis nevymožiteľných pohľadávok sú v sume 
75 647,98 €. Odpisy majetku boli v roku 2021 zúčtova-
né v hodnote 456 099,42 €.
SLM, n. o. ako „určená organizácia“ v zmysle zákona 
o metrológii sprostredkúva prenos hodnôt jednotiek 
a stupníc národných etalónov na etalóny používané 
pri overovaní určených meradiel a na určené meradlá. 
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SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom 
o akreditácii. SNAS je v zmysle nariadenia č. 765/2008 
jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v SR, 
ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania 
zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaného vlá-
dou SR. 

Poslaním SNAS ako jediného národne i medzinárod-
ne uznaného akreditačného orgánu v SR je vykoná-
vať akreditáciu orgánov posudzovania zhody, predo-
všetkým v SR, plne v zhode s princípmi a kritériami 
medzinárodnej akreditácie, t. j. podľa medzinárod-
ných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych 
medzinárodných organizácií – Európskej spolupráce 
na akreditáciu (ďalej len „EA“), Medzinárodnej spolu-
práce na akreditáciu laboratórií (ILAC), Medzinárodné-
ho akreditačného fóra (ďalej len „IAF“), Fóra akredi-
tačných a licenčných orgánov (ďalej len „FALB“), a to 
tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS boli 
medzinárodne akceptované a uznávané.
SNAS akredituje podľa medzinárodne platných norma-
tívnych dokumentov radu ISO/IEC 17000, ISO 15000 
v súlade s európskou a národnou legislatívou a povin-
nými aplikačnými dokumentmi medzinárodných orga-
nizácií – EA, ILAC, IAF a FALB:
• subjekty, ktoré pôsobia v oblasti kalibrácie, skúša-

nia, vyšetrovania, inšpekcie, certifikácie systémov 
manažérstva, certifikácie produktov, certifikácie 
osôb,

• organizátorov skúšok spôsobilosti,
• environmentálnych overovateľov,
• overovateľov emisií skleníkových plynov,
• prípadne aj iné činnosti, na ktoré sa vzťahujú 

akreditačné požiadavky stanovené medzinárodne 
uznávanými normatívnymi dokumentmi.

V zmysle nariadenia č. 765/2008 sa SNAS pravidel-
ne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (evaluácii) 
zo strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medziná-
rodnej normy ISO/IEC 17011 a ďalších pravidiel sta-
novených pre akreditáciu. Monitorujúcou autoritou 
nad dodržiavaním zákona je ÚNMS SR.
Výsledkom činnosti SNAS je udelenie akreditácie orgá-
nom posudzovania zhody, ktorá potvrdzuje ich spôso-
bilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, ne-
závisle a na požadovanej profesionálnej úrovni a ktorá 

je uznávaná doma i v zahraničí. SNAS tak poskytuje 
zákazníkom orgánov posudzovania zhody požadovaný 
stupeň garancie, že výsledky činnosti orgánu posudzo-
vania zhody sú hodnoverné. U akreditovaných práv-
nických osôb a fyzických osôb vykonáva SNAS tiež pra-
videlný dohľad nad plnením požiadaviek akreditácie.
Povinnosti SNAS pri hodnotení súladu práce testo-
vacích pracovísk so zásadami správnej laboratórnej 
praxe (ďalej len „SLP“) pri vykonávaní neklinických 
štúdií zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti che-
mických látok v testovacích pracoviskách sú uvedené 
v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia 
chemických látok a chemických zmesí na trh a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 
v znení neskorších predpisov, ako aj v nariadení vlády 
SR č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti tes-
tovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajú-
cich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad 
správnej laboratórnej praxe v znení nariadenia vlády 
SR  č. 92/2012 Z. z. Pri vykonávaní inšpekcií v zahraničí 
postupuje SNAS podľa smerníc pre oblasť SLP. 
SNAS aj v roku 2021 realizoval všetky opatrenia a plnil 
všetky záväzky, aby si zachoval svoj status poskytova-
teľa medzinárodne uznanej akreditácie. SNAS si ako 
riadny člen medzinárodných akreditačných organizá-
cií EA, ILAC, IAF si udržal signatárstvo všetkých dote-
raz existujúcich dohovorov týchto organizácií o vzá-
jomnom uznávaní Multilateral Agreement (ďalej len 
„MLA“) a Mutual Recognition Agreement (ďalej len 
„MRA“). Hlavnou úlohou pre rok 2021 v tejto súvis-
losti bola príprava na plánované evaluačné posudzo-
vanie zo strany EA pre celý rozsah MLA. Vzhľadom na 
situá ciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 bolo 
v roku 2021 toto evaluačné posudzovanie realizované 
online formou.

EA MLA 
• pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných 

laboratórií, vrátane medicínskych laboratórií,
• pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certi-

fikujúcich systémy manažérstva,
• pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certi-

fikujúcich produkty,
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• pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certi-
fikujúcich osoby,

• pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov,
• pre oblasť akreditácie na validáciu a verifikáciu,
• pre oblasť akreditácie organizátorov skúšok spôso-

bilosti.

ILAC MRA 
• pre oblasti akreditácie kalibračných a skúšobných 

laboratórií, vrátane medicínskych laboratórií,

• pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov,

• pre oblasť akreditácie organizátorov skúšok spôso-
bilosti.

IAF MLA 
• pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certi-

fikujúcich systémy manažérstva,

• pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certi-
fikujúcich produkty,

• pre oblasť akreditácie na validáciu a verifikáciu,

• pre oblasť akreditácie certifikačných orgánov certi-
fikujúcich osoby.

SNAS sa ako člen EA, ILAC, IAF a FALB povinne zúčast-
ňoval na zasadnutiach všetkých výborov a valných 
zhromaždení týchto medzinárodných organizácií a in-
tenzívne spolupracoval na prieskumoch alebo pripo-
mienkovaniach pripravovaných povinných aplikačných 
dokumentov. Vzhľadom na pandemickú situáciu spoje-
nú so šírením nákazy Covid19 sa tieto zasadania konali 
online.
Aj napriek pokračujúcej celosvetovej pandémii Co-
vid-19, ktorá zásadne ovplyvnila činnosť celej spoloč-
nosti sa SNAS rýchlo adaptoval na nové podmienky. 
Ako kľúčový faktor sa ukázal vysoký stupeň digitalizá-
cie procesov a s tým spojená možnosť vykonávať veľkú 
časť našich služieb aj online. SNAS zaviedol aj elektro-
nický spôsob vzdelávania, čo umožnilo veľmi operatív-
ne zaškoliť nových kolegov, ako aj realizovať vzdeláva-
nia pre externých spolupracovníkov.
SNAS na základe odporúčania dozornej rady pristúpil 
k jednorazovému zníženiu výšky poplatku za udržiava-
nie akreditácie pre rok 2021. Týmto krokom sme chce-
li prispieť k zníženiu negatívneho vplyvu pandémie 
na ekonomickú stabilitu našich subjektov. 

V roku 2021 bol zverejnený aktualizovaný cenník, kto-
rého cieľom bolo spravodlivejšie a prehľadnejšie sta-
novenie ceny za akreditačnú službu. Zmenil sa aj spô-
sob stanovenia výšky ročného poplatku za udržiavanie 
akreditácie, pričom hlavnou zmenou bolo nastavenie 
jeho výšky s prihliadnutím na rozsah udelenej akre-
ditácie. Aktualizovaný cenník nadobudol účinnosť 
k 1.1.2022. 
V záujme podpory akreditácie ako prostriedku posu-
dzovania spôsobilosti subjektov posudzovania zhody 
v regulovanej oblasti SNAS pokračoval v spolupráci 
s notifikujúcimi autoritami v oblasti akreditácie na úče-
ly notifikácie týkajúcej sa európskych smerníc Nového 
legislatívneho rámca. 

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

V roku 2021 SNAS hospodáril s vlastnými príjmami, naj-
mä s platbami za poskytnuté akreditačné služby, bez 
príspevku zo štátneho rozpočtu na náklady spojené 
so zastupovaním SNAS v medzinárodných organizá-
ciách.
Výnosy v roku 2021 dosiahli výšku 2 170 132 €, čo pred-
stavuje 105 % plnenia rozpočtu. 
Náklady v roku 2021 dosiahli výšku 2 129 154 €, čo 
predstavuje 103 % plnenia rozpočtu. Členské príspev-
ky do ILAC, IAF, EA predstavovali v roku 2021 spolu 
23 612 €.
K 31. decembru 2021 pohľadávky z obchodného styku 
predstavujú spolu sumu 191 990 €, z toho 140 403 € sú 
neuhradené faktúry do lehoty splatnosti a 51 587 € sú 
neuhradené faktúry po lehote splatnosti.
Pôsobenie a činnosti SNAS v roku 2021 boli plne v sú-
lade s poslaním poskytovať akreditáciu orgánov po-
sudzovania zhody v súlade s požiadavkami normy 
STN EN ISO/IEC 17011 a zákona o akreditácii. SNAS 
svojou činnosťou zastáva dôležitú úlohu v národnom 
systéme posudzovania zhody pri akreditácii právnic-
kých a fyzických osôb pôsobiacich v regulovanej a ne-
regulovanej oblasti.
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AO – autorizované osoby

APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja

BIPM – Medzinárodný úrad pre váhy a miery

CEN – Európsky výbor pre normalizáciu

CENELEC – Európsky výbor pre normalizáciu v elektro-
technike

C.I.P. – Stála medzinárodná komisia pre skúšky ruč-
ných palných zbraní

CIML – Medzinárodný výbor pre legálnu metrológiu

COOMET – Euroázijská regionálna metrologická orga-
nizácia

EA – Európska spolupráca na akreditáciu

EK – Európska komisia

EMPIR – Európsky metrologický výskumný program

ES – Európske spoločenstvo

ETSI – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

EÚ – Európska únia

EUDAMED – Európska databáza zdravotníckych pomô-
cok

FALB – Fórum akreditačných a licenčných orgánov

FKM – Finančná kontrola na mieste

EURAMET – Európska asociácia národných metrolo-
gických inštitútov

IAF – Medzinárodné akreditačné fórum

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia

ILAC – Medzinárodná organizácia na akreditáciu labo-
ratórií

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

Kritériá – Kritériá na tvorbu STN a TNI

Koncepcia štátnej politiky – Koncepcia štátnej politiky 
technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzo-
vania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody 

MPK – medzirezortné pripomienkové konanie

MID – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/32/EÚ o harmonizácii právnych predpisov člen-
ských štátov týkajúcich sa sprístupňovania meradiel 
na trhu

MLA – Mnohostranná dohoda (Multilateral Agree-
ment)

MRA – Dohoda o vzájomnom uznávaní (Mutual Re-
cognition Agreement)

Nariadenie 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, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým 
sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/745 o zdravotníckych pomôckach – Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 o zdra-
votníckych pomôckach, zmene smernice č. 2001/83/
ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) 
č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS 
a 93/42/EHS

NAWID – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2014/31/EÚ o harmonizácii právnych predpisov člen-
ských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neau-
tomatickou činnosťou na trhu

NP – Národný projekt Zavádzanie a podpora mana-
žérstva kvality v organizáciách verejnej správy

NIS TN – Národné informačné stredisko pre technickú 
normalizáciu

NNO – Národný normalizačný orgán

NPK SR – Národný program kvality SR

OIML – Medzinárodná organizácia pre legálnu metro-
lógiu

OM – Odbor metrológie

OKPR – Odbor kvality a projektového riadenia

OSEZ – Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
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OTN – Odbor technickej normalizácie

PC – Projektové komisie

PRTN – Program rozvoja technickej normalizácie

Pohľadávky – Pohľadávky štátu v správe ÚNMS SR

RO – registrované osoby

RTN – Rada pre technickú normalizáciu

SAR – Slovenská akreditačná rada

SC – Subkomisia

SLM, n. o. – Slovenská legálna metrológia, n. o.

SLP – Správna laboratórna prax

Smernica (EÚ) 2015/1535 – Smernica Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535

SMI – Slovenský metrologický inšpektorát

SMK – Systém manažérstva kvality

SMÚ – Slovenský metrologický ústav

SNAS – Slovenská národná akreditačná služba

SR – Slovenská republika

STN – Slovenské technické normy

TC – Technická komisia

TNI – Technické normalizačné informácie

TSÚ Piešťany, š. p. – Technický skúšobný ústav Pieš-
ťany, š. p.

ÚNMS SR – Úrad pre normalizáciu metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky

ÚOŠS – Ústredné orgány štátnej správy

VA – vnútorný audit

WG – Pracovná skupina

WELMEC e. V. – Európska spolupráca v legálnej met-
rológii

WMO – World Meteorology Organization (Svetová 
meteorologická organizácia)

WP.6 EHK OSN – Pracovná skupina pre stratégiu v ob-
lasti regulačnej spolupráce a normalizácie Európskej 
hospodárskej komisie pri Organizácii spojených náro-
dov

Zákon o akreditácii – Zákon č. 505/2009 Z. z. o akre-
ditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o finančnej kontrole a audite – Zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Zákon o metrológii – Zákon č. 157/2018 o metrológii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení záko-
na č. 198/2020 Z. z. 

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy – 
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

Zákon o sťažnostiach – Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnos-
tiach v znení neskorších predpisov

Zákon o prekážkach voľného pohybu tovaru – zákon 
č. 55/2018 o poskytovaní informácií o technickom 
predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v zne-
ní neskorších predpisov

Zákon o technickej normalizácii – Zákon č. 60/2018 
Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších pred-
pisov zákona č. 215/2019 Z. z.

Zákon o posudzovaní zhody alebo zhode – Zákon 
č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprí-
stupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 
Z. z.


