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 Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (účinnosť od 1. 4. 2018), 

(ďalej len „zákon“) 

 

 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy 

(účinnosť od 1. 4. 2019), (ďalej len „vyhláška“)  

 

 zrušenie Vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky č. 61/2017 Z.z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo slovenskej republiky  

 

 zrušenie Sadzobníka poskytovaných produktov a služieb technickej normalizácie 

(ďalej len „sadzobník“) 
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§ 1 Predmet 

 

a) Výška úhrady a zľava z úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy (ďalej 

len „STN“), technickej normalizačnej informácie (ďalej len  „TNI“), inej technickej 

normy a jej zmeny  

b) Výška úhrady za vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) 

c) Výška úhrady za udelenie súhlasu na citovanie časti STN alebo TNI, 

d) Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním STN, TNI a inej technickej 

normy a jej zmeny, 

e) Minimálna výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu 

a výška úhrady za poskytnutie služby STN-online prostredníctvom portálu, 

f) Spôsob poskytovania STN, TNI a inej technickej normy a jej zmeny, 

g) Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti STN alebo časti TNI  
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§ 2 Základné pojmy (vybrané) 

 

• citovaním časti STN alebo časti TNI doslovné uvedenie znenia podstatnej časti alebo 

nepodstatnej časti STN alebo TNI 

 

• citovaním podstatnej časti STN alebo TNI doslovné uvedenie znenia viac ako jednej 

strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu STN alebo TNI 

 

• citovaním nepodstatnej časti STN alebo TNI doslovné uvedenie znenia najviac jednej 

strany formátu A4 z celkového rozsahu STN alebo TNI 

 

• rozsahom citácie označenie kapitoly, článku, odseku, obrázku, tabuľky, vzorca alebo 

inej časti STN alebo TNI, ktorú žiadateľ požaduje citovať; do rozsahu  citácie STN alebo 

TNI sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo 

titulná medzinárodná strana, zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet 

normy, termíny a definície, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a vakát STN alebo TNI 
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§ 14 zákona - Spôsob ochrany STN a TNI (výňatok) 

 

(1) ... 

(2) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán má nárok na náhradu úhrady za ... 

každé rozmnoženie STN, ...od toho, kto bez súhlasu úradu ako slovenského národného 

normalizačného orgánu rozmnožil STN.... 

(3) Neoprávnené rozšírenie STN alebo TNI je poskytnutie STN alebo TNI alebo ich časti 

vrátane ponuky na ich poskytnutie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme bez 

súhlasu úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu 

(4) Za neoprávnené rozmnoženie alebo neoprávnené rozšírenie STN alebo TNI sa 

nepovažuje: 

a) Citácia časti STN alebo časti TNI, ak na citáciu časti STN alebo TNI na základe 

žiadosti udelil súhlas úrad ako slovenský národný normalizačný orgán 

b) ... 

 



§ 3 Podrobnosti o udelení súhlasu na citovanie 

 

(1) Súhlas na citovanie nepodstatnej časti STN alebo nepodstatnej časti TNI podľa § 14 

ods. 5 (odplatné citovanie) alebo ods. 6 (bezodplatné citovanie) zákona sa považuje za 

udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu.  

 

(2) Súhlas na citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI podľa § 14 ods. 

5 zákona (odplatné citovanie) sa udelí, ak žiadosť o udelenie súhlasu má všetky náležitosti 

podľa prílohy č. 2 prvého bodu vyhlášky (vzor žiadosti) a požadovaný rozsah citácie 

nepresiahne podstatnú časť STN alebo podstatnú časť TNI a po vykonaní úhrady podľa 

prílohy č. 1 vyhlášky.  

 

(3) Súhlas na citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti TNI podľa § 14 ods. 

6 (bezodplatné citovanie) zákona sa udelí, ak žiadosť o udelenie súhlasu má všetky 

náležitosti podľa prílohy č. 2 tretieho bodu alebo piateho bodu vyhlášky (vzor žiadosti) a 

požadovaný rozsah citácie nepresiahne podstatnú časť STN alebo podstatnú časť TNI.  
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§ 14 zákona (výňatok) 

... 

(5) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na odplatné citovanie 

časti STN alebo časti TNI bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o 

udelenie súhlasu.... 

 

(6) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie 

časti STN alebo časti TNI bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti o 

udelenie súhlasu... 
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Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

1. zníženie výšky úhrady za službu STN-online pre určené právnické osoby podľa 

osobitného predpisu (zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení 

neskorších predpisov – firemná literatúra určená verejnosti) zo sumy 649,00 eur na 

sumu 100,00 eur za každý jeden prístup 

2. zjednotenie výšky zľavy z úhrady za poskytovanie STN alebo TNI pre študentov 

denného štúdia a interných doktorandov a ustanovuje sa jednotná zľava vo výške 80 % 

3. doplnenie výšky úhrady za poskytovanie vestníka v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe na dátovom nosiči CD za 8,95 eur za jedno číslo vestníka. 

Vestník sa poskytuje aj vo forme ročného predplatného (v minulosti bola služba 

uvádzaná v sadzobníku) 

4. doplnenie výšky úhrady za poskytnutie STN z oblasti strojárstva (strojárske tabuľky) v 

listinnej podobe v sume 20,44 eur za celý súbor (v minulosti bola služba uvádzaná v 

sadzobníku) 

5. doplnenie výšky úhrady za poskytovanie STN alebo TNI, ktorá sa stala záväznou na 

základe právne záväzného aktu EÚ a na ktorú sa vzťahuje finančná dohoda medzi EK 

a európskou normalizačnou organizáciou alebo medzinárodným normalizačným 

orgánom 
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Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

6. zmena výšky úhrady a spôsobu jej výpočtu za udelenie súhlasu na odplatné citovanie 

časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie. 

Pôvodný výpočet:  

 

 

 

 

Nový výpočet: 

 

1. Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti jednej STN 

alebo podstatnej časti jednej TNI v publikáciách vydaných v listinnej podobe alebo 

v elektronickej podobe je 10 eur.  
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výška úhrady  za 
udelenie súhlasu 

= 

 počet strán slovenskej 
technickej normy, z ktorej sa 

doslovne uvádza obsah 

× 0,10 eura × 

počet výtlačkov, v ktorých 
sa doslovne uvádza obsah 

slovenskej technickej 
normy (ks) 



Zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

2. Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti jednej STN 

alebo jednej TNI v prípadoch neuvedených v bode 1 sa určuje takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej časti jednej  STN 

alebo jednej TNI je 0 eur.  
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Počet citovaných 
technických noriem alebo 

technických 
normalizačných informácií 

Koeficient Výška úhrady 

1 – 100 2  2 eurá - 200 eur 
101 – 350 1,80  181,80 eura - 630 eur 
351 – 1 000 1,60 561,60 eura - 1 600 eur 
1 001 – 2 500 1,40  1 401,40 eura - 3 500 eur 
2 501 – 5 000 1,20  3 001,20 eura - 6 000 eur 
5 001 a viac 1 najviac 5 001 eur 



Ďalšie zmeny oproti predchádzajúcej vyhláške 

 

7. doplnenie výšky úhrady za dátový nosič CD je 0,60 eur 

8. doplnenie výšky úhrady za rešeršnú službu je 10 eur (v minulosti bola služba uvádzaná v 

sadzobníku) 

8. ruší sa poplatok za čitateľské preukazy a ustanovuje sa jednotná úhrada za prezenčné 

štúdium jednej STN alebo jednej TNI v infocentre úradu na 0,10 eur 

9. dopĺňajú sa vzory žiadosti o udelenie súhlasu na odplatné a bezodplatné citovanie 

podstatnej a nepodstatnej časti STN alebo časti TNI. Vzory na stiahnutie v editovateľnom 

formáte: http://www.unms.sk/?Ziadosti_o_udelenie_suhlasu_na_citovani 
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Vyhláška úradu č. 76/2019 – zmeny oproti prechádzajúcej vyhláške 
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Najnovšie/zaujímavé vydané STN v štátnom jazyku v roku 2019 

  

STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na 

používanie (vydaná 1. 2. 2019) 

  

STN ISO 45001Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Požiadavky s usmernením na používanie (vydaná 1. 2. 2019) 

  

STN EN ISO 52000-1 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie 

energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 1: Všeobecný rámec a postupy (ISO 

52000-1: 2017) (vydaná 1. 2. 2019) 

  

STN ISO 31000 Manažérstvo rizika. Návod (vydaná 1. 3. 2019) 

  

  

STN ISO 10006 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch (bude 

vydaná od 1. 5. 2019) 
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Vybrané pripravované STN v štátnom jazyku (v pláne úloh technickej normalizácie 

s predpokladom vydania v roku 2019) 

  

preklad EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na 

používanie (ISO 50001: 2018), revízia EN ISO 50001: 2011 

  

preklad EN ISO 22000 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na 

organizácie potravinárskeho reťazca (ISO 22000: 2018), revízia EN ISO 22000: 2005 

  

preklad EN ISO 19011Návod na auditovanie systémov manažérstva  (ISO 19011: 2018), 

revízia EN ISO 19011: 2011 

  

preklad EN ISO 9004 Manažérstvo kvality. Kvalita organizácie. Návod na dosiahnutie 

trvalého úspechu (ISO 9004: 2018), revízia EN ISO 9004: 2009 

  

preklad súboru noriem a technických správ na energetickú hospodárnosť budov napr. 

CEN ISO/TR 52000-2 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce hodnotenie EHB. 

Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2: 2017) 

EN ISO 52003-1 Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a 

certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť 

(ISO 52003-1: 2017) 

CEN ISO/TR 52003-2 Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, 

hodnotenie a certifikáty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-

2: 2017) 
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Spustenie bezplatnej Terminologickej databázy začiatkom januára 2019, ktorá obsahuje 

slovenské termíny a definície z STN a TNI prijatých v štátnom jazyku, vyžaduje sa iba 

registrácia používateľa 

Plnenie uznesení vlády SR: 

- opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia II (zníženie poplatkov za prezenčné 

štúdium obsahu STN v národnom informačnom centre a v spolupracujúcich knižniciach ako 

aj zvýšenie podielu STN vydaných v štátnom jazyku) 

- Akčný plán inteligentného priemyslu (IP) – účasť na rokovaní Platformy IP pri MH SR a 

príprava podkladov pre členov platformy s cieľom identifikovať technické orgány a technické 

normy v oblasti inteligentného priemyslu 

 

Oslovenie vybraných subjektov (ZEP, SEZ-KES, EVPÚ) na spoluprácu v oblasti 

technickej normalizácie (najmä zvýšenie množstva a kvality STN v štátnom jazyku) 

 

Spolupráca pri príprave e-služieb ÚNMS SR – prebieha v súčasnom období, cieľom je 

sprístupniť zverejňované informácie odboru technickej normalizácie v štruktúrovanej forme 

(OPEN SOURCES) 
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Organizovanie a spoluorganizovanie národných a medzinárodných zasadnutí 

 

- konferencia pri príležitosti Svetového dňa normalizácie 23.10.2018 na tému „Normy 

a štvrtá priemyselná revolúcia“  

 

- plenárne zasadnutie CEN/TC 135 a jej pracovnej skupiny CEN/TC 135/WG 2 

s účasťou približne 30 expertov z krajín Európy (v dňoch 1.4.– 2.4.2019 v Bratislave) 

  
1. CEN/TC 135 Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií (Execution of steel structures and 

aluminium structures) 

2. CEN/TC 135/WG 2 Technické požiadavky na zhotovovanie oceľových konštrukcií (Technical 

requirements for the execution of steel structures) 

  

 

- pripravované medzinárodné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v spolupráci so 

Žilinskou univerzitou na pôde ÚNMS SR v dňoch 30. 9 až 4. 10. 2019. Predpokladá 

sa účasť približne 100 expertov z celého sveta. 

 
o ISO/TC 92  Požiarna bezpečnosť (Fire safety) vrátane subkomisií  

o SC1 Reakcia na oheň (Fire initiation and growth), 

o SC3 Ohrozenie ľudí a prostredia požiarom (Fire threat to people and environment)  

o SC4 Požiarne inžinierstvo (Fire safety engineering) 
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Ďalšie medzinárodné aktivity 

  

 

- účasť na zasadnutiach riadiacich orgánov medzinárodných a európskych 

normalizačných organizácií (ISO, CEN, CENELEC a ETSI): 
o Valné zhromaždenia CEN, CENELEC a spoločné valné zhromaždenie v júni 2018 v Blede (Slovinsko) 

o Valné zhromaždenie ISO 26. – 28.9.2018 v Ženeve, téma Technické normy pre trvalo udržateľné ciele 

  

- stretnutia s predstaviteľmi normalizačných orgánov iných krajín: 
o návšteva  zástupcov čínskeho národného komitétu 

o návšteva zástupcov z americkej normalizačnej organizácie ASTM 

  

- účasť na zasadnutiach Technických rád CEN a CENELEC 
o najvyššie technické orgány CEN a CENELEC, ktoré riadia vykonávanie normalizačných prác na 

európskej úrovni, vo februári a v máji 2018 v Bruseli a v októbri 2018 v Toulouse (Francúzsko) 

  

- účasť na zasadnutiach Výboru pre normy Európskej komisie 
o výbor zriadený Európskou komisiou na organizáciu tvorby harmonizovaných európskych noriem na 

podporu európskej legislatívy, v máji a v októbri v Bruseli  

  



 

 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 
priestor na Vaše otázky 

viera.hukova@normoff.gov.sk 


