
Dodatok č. 1 

k Štatútu a rokovaciemu poriadku Rady pre technickú normalizáciu 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 
Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Názov Štatútu a rokovacieho poriadku Rady pre technickú normalizáciu znie: 

„Štatút Rady pre technickú normalizáciu a rokovací poriadok Rady pre technickú 

normalizáciu“. 

2. Slová „štatút a rokovací poriadok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte Štatútu 

a rokovacieho poriadku Rady pre technickú normalizáciu nahrádzajú slovami „štatút rady 

a rokovací poriadok rady“ v príslušnom tvare.  

3. Slová „podpredseda výboru“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte Štatútu a rokovacieho 

poriadku Rady pre technickú normalizáciu nahrádzajú slovami „predseda výboru“ 

v príslušnom tvare.  

4. Článok 1 odsek 1 znie: 

„(1) Štatút Rady pre technickú normalizáciu (ďalej len „štatút rady“) a rokovací poriadok 

Rady pre technickú normalizáciu (ďalej len „rokovací poriadok rady“) upravuje v súlade  

s § 5 ods. 5 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon 

o technickej normalizácii“) úlohy, zloženie, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania 

Rady pre technickú normalizáciu (ďalej len „rada“).“. 

5.  V Článku 1 odseku 2 sa vypúšťa posledná veta. 

6.  V Článku 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:  

„(3) Činnosť rady sa zakladá na princípoch transparentnosti a otvorenosti.“  

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

7. V Článku 2 odsek 2 znie:  

„(2) Predseda úradu predkladá rade najmenej raz ročne správu o implementovaní alebo 

neimplementovaní strategických odporúčaní prijatých radou a predložených predsedovi 

úradu podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o technickej normalizácii. V prípade 

neimplementovania strategických odporúčaní rady je predseda úradu povinný uviesť 

v správe aj odôvodnenie.“. 

8. V Článku 2 sa vypúšťa odsek 3. 

 

 



9. V Článku 3 odsek 2 znie: 

„(2) Členmi rady sú zástupcovia zainteresovaných strán, ktorí reprezentujú súkromný 

alebo verejný sektor, vrátane zástupcov orgánov verejnej moci. Počet zástupcov orgánov 

verejnej moci v rade je najviac jedna tretina z celkového počtu členov rady.“. 

 

10. V Článku 3 odsek 3 znie: 

„(3) Rada je zložená z dvoch výborov: 

a) výboru pre normalizáciu  v neelektrotechnickej oblasti a  

b) výboru pre normalizáciu v elektrotechnickej oblasti.“. 

11. V Článku 3 odseku 5 prvej vete sa slovo „výboru“ nahrádza slovom „výborov“. 

12. V Článku 3 odseku 7 sa slová „znaleckého posudku od“ nahrádzajú slovom „vyjadrenia“. 

13. V Článku 3 odseku 8 písmeno d) znie: 

„d) zánikom orgánu verejnej moci alebo organizácie, ktorá delegovala zástupcu,  

ak zanikol bez právneho nástupcu, a to ku dňu zániku orgánu verejnej moci alebo 

organizácie,“. 

14. V Článku 3 odseku 8 písmene e) sa za slová „trikrát za sebou“ vkladajú slová „bez 

ospravedlnenia“ a slová „poškodzuje záujmy technickej normalizácie“ sa nahrádzajú 

slovami „koná proti zásadám technickej normalizácie“. 

15. V Článku 3 odseku 10 sa za slová „príslušná organizácia“ vkladá slovo „bezodkladne“. 

16. V Článku 3 odseku 13 úvodnej vete sa za slová „spojené s rokovaním rady“ vkladajú 

slová „alebo jej výborov“. 

17. V Článku 3 odseku 14 sa slová „pracovných orgánoch“ nahrádzajú slovami „výboroch, 

príp. pracovných skupinách“. 

18. V Článku 4 odseku 2 prvej vete sa slovo „zasadnutie“ nahrádza slovom „rokovanie“. 

19. V Článku 4 odseku 2 druhej vete sa za slová „zastupuje predsedu rady“ vkladá slovo 

„ním“. 

20. V Článku 4 odseku 4 písmene e) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová:  

„za ospravedlnenú neúčasť sa považuje dodatočne doručené potvrdenie o návšteve lekára, 

potvrdenie o účasti na súdnom pojednávaní, čestné prehlásenie o inom závažnom dôvode 

neúčasti“. 

21. V Článku 5 odseku 4 sa za slová „v elektronickej forme“ vkladá slovo „(e-mailom)“. 

22. V Článku 5 odseku 5 prvá veta znie: „Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.“. 

23. V Článku 5 odseku 5 druhej vete sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „prítomných“. 



24. V Článku 5 odseku 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: 

„V prípade záujmu sa môže rokovania príslušného výboru alebo rokovania „per rollam“ 

zúčastniť aj člen iného výboru, ktorý má v týchto prípadoch hlasovacie právo.“. 

25. V Článku 6 odseku 2 sa slovo „celého“ nahrádza slovami „ostatných ustanovení“. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 bol podľa Článku 6 ods. 1 Štatútu a rokovacieho poriadku Rady  

pre technickú normalizáciu schválený radou dňa 10. januára 2019. 

2. Tento Dodatok č. 1 vydal v súlade s § 5 ods. 5 zákona o technickej normalizácii úrad. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 10. januára 2019. 

 

 

Ing. Pavol Pavlis 

                predseda úradu  


