
15. rokov slovenského  

skúšobníctva  

 

 



ROK 1999 

- Národná rada Slovenskej republiky sa 

uzniesla 7. septembra 1999 na zákone č. 264  

o technických požiadavkách na výrobky         

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 



ROK 2000 

Odbor skúšobníctva manažoval diskusné fórum k 

zákonu č. 264/1999 Z. z.  



ROK 2001 

- bol novelizovaný zákon č. 575/2002 Z. z., tzv. 

kompetenčný zákon, ktorý rozširuje 

kompetencie úradu v oblasti posudzovania 

zhody a kvality 

- rozhodujúci rok z hľadiska transformácie    

skúšobníctva na systém, ktorý je používaný     

v štátoch EU 

- prijatie úradu ako predstaviteľa slovenského  

skúšobníctva za riadneho člena Európskej 

organizácie pre posudzovanie zhody EOTC   

8. mája 2001 v Bruseli, 



ROK 2002 

- podpísanie PECA predsedom úradu 

29. júla 2002 v Bruseli 

-  odbor skúšobníctva sa podieľal na: 

- príprave a výbere  autorizovaných osôb na 

notifikáciu,  

- vypracovaní návrhu na ich notifikáciu a zaslaní 

materiálov o 8 autorizovaných osobách za 

notifikované orgány pre 5 nariadení vlády 



ROK 2003 

- Úrad uzavrel rokovania o Protokole 

k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej 

medzi európskymi spoločenstvami a ich 

členskými krajinami na jednej strane a SR na 

druhej strane o posudzovaní zhody 

a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA). 

- Dohoda PECA nadobudla účinnosť 1. júla 

2003  



ROK 2004 

- sme sa stali členmi veľkej rodiny európskeho 

spoločenstva  



ROK 2005 

- infraštruktúra kvality: normalizácia, 

metrológia, akreditácia a posudzovanie zhody  



ROK 2006 

Odbor sa podieľal na príprave noviel: 

- NV SR č. 397/1999 Z.z., ktorým sa určujú podrobnosti o 

technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších 

predpisov 

- NV SR č. 179/2001 Z.z., ktorým sa určujú podrobnosti o    

     technických požiadavkách a postupoch posudzovania        

     zhody na výbušniny na civilné použitie v znení neskorších   

     predpisov 

- NV SR č. 572/2001 Z.z., ktorým sa určujú podrobnosti o   

technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody zdravotníckych pomôcok. 

 



ROK 2007 

Odbor sa podieľal na príprave: 

- nariadenia vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

a postupoch osudzovania zhody na osobné 

ochranné prostriedky.  

- novely nariadenia vlády SR č. 308/2004 Z. z.,          

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 

pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v 

určitom rozsahu napätia 



ROK 2008 

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy 

týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických 

pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 

uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie č. 3052/95/ES 

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky 

akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 

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

- ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM 

PARLAMENTOM A RADOU ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o 

spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení 

rozhodnutia 93/465/EHS 

 



ROK 2009 

- začiatok roka 2009 bol pre Slovenskú 

republiku (SR) významný hlavne prechodom 

na novú menu – euro 

 

- schválený zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii 

orgánov posudzovania zhody SR  



ROK 2010 

- NV SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, 

zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné 

zariadenia a tiež na problematiku legislatívy a 

posudzovania zhody textilných hračiek a textilných 

výrobkov pre deti do troch rokov. 



ROK 2011 

- zamestnanci odboru sa podieľali na príprave 

zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných 

tlakových zariadeniach, ktorý transponoval 

smernicu zosúladenú s Novým legislatívnym 

rámcom, podľa ktorého boli vydané dve 

rozhodnutia o autorizácii 

- ÚNMS SR spolurealizoval európsku informačnú 

kampaň s prezentáciou infraštruktúry kvality a 

propagáciu označenia CE, čím sa otvorili dvere 

na európsky trh 

 



ROK 2012 

- príprava nových smerníc, ktoré sú predmetom 

zosúlaďovania smerníc č. 2004/108/ES o 

elektromagnetickej kompatibilite, 2006/95/ES o 

elektrických zariadeniach pracujúcich v určitom rozsahu 

napätia, 95/16/ES o výťahoch, 93/15/EHS o 

výbušninách na civilné použitie, 94/09/ES o 

zariadeniach a ochranných systémoch určených na 

použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, 

2009/105/ES o jednoduchých tlakových nádobách a 

2007/23/ES o pyrotechnických výrobkoch s 

rozhodnutím (ES) č. 768/2008/ES o spoločnom rámci 

na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 

93/465/EHS.  



ROK 2013 

- Bolo prijaté Vykonávacie nariadenie Komisie (EU) 

č. 920/2013 z 24.septembra  2013 o autorizácii 

notifikovaných orgánov a dohľade nad nimi podľa 

smernice 90/ 385/EHS o aktívnych a 

implementovateľných  zdravotníckych pomôckach a 

smernice Rady 93/42/EHS o zdravotníckych 

pomôckach, ktorým sa zvyšuje zložitosť úloh 

súvisiacich s autorizáciou orgánov posudzovania 

zhody 



Počet autorizovaných osôb 



Počet notifikovaných osôb 



Kontrola činnosti AO/NO 



RS a TN 



Udeľovanie a odnímanie 

autorizácie  



Záver 

Záverom by som chcela povedať, že sme 

si dovolili urobiť sumarizáciu faktov za 15 

rokov skúšobníctva. Sumarizácia faktov 

je hodnotenie, ktoré by malo zároveň v 

sebe niesť aj víziu na ďalšie obdobie. 

Pohľad späť je prínosom vtedy, ak nám 

prináša ambíciu zlepšovať sa a úžitok 

tým, ktorým slúžime. Dúfame, že aj táto 

sumarizácia faktov naplní svoj cieľ a dá 

nám všetkým víziu ísť ďalej. 
 



 

 

Ďakujem za pozornosť 

 
monika.maracekova@normoff.gov.sk 

 

www.unms.sk  
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