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1 Identifikácia organizácie

Názov: Slovenský ústav technickej normalizácie
Sídlo: Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
Rezort: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Fischer, zastupujúci generálny riaditeľ *)

Kontakt: tel. č.: +421/2/602 94 111 – ústredňa
+421/2/602 94 474 – sekretariát GR

fax:  +421/2/654 11 888
e-mail: info@sutn.gov.sk
URL: http://www.sutn.sk

Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia
Zriaďovateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
*)  Štatutárni zástupcovia v roku 2010:
–  Ing. Božena Tušová, generálna riaditeľka do 15. 7. 2010;
–  Ing. Ingrid Zelinová, poverená zastupovaním generálneho riaditeľa od 16. 7. 2010 do 31. 7. 2010;
–  Ing. Arpád Gonda, generálny riaditeľ od 1. 8. 2010 do 8. 4. 2011.

Členovia vedenia:
riaditeľka úseku technickej normalizácie
a zástupkyňa generálneho riaditeľa: Ing. Ingrid Zelinová
riaditeľ úseku ekonomiky: Ing. Vladimír Kožuch
riaditeľ úseku informatiky: Ing. Igor Hladík
riaditeľ obchodného úseku: Ing. Pavol Fischer
vedúci oddelenia elektrotechniky: Ing. Andrej Svatík, CSc.
predstaviteľka manažmentu pre kvalitu: Ing. Martina Piklová
odborná referentka medzinárodných vzťahov: Ing. Ľubica Pernecká
Činnosť Slovenského ústavu technickej normalizácie (ďalej SÚTN) ako jedinej určenej právnickej osoby
na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem v zmysle rozhodnutia predsedu
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej ÚNMS SR), č. 1/2000 vymedzuje zákon
č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie bolo zverejnené v čiastke 12 zbierky zákonov
formou Oznámenia ÚNMS SR č. 25/2002 Z. z.
SÚTN má postavenie národného normalizačného orgánu v medzinárodných a európskych normalizač-
ných organizáciách. SÚTN ako národný normalizačný orgán je členom týchto európskych a medzinárod-
ných normalizačných organizácií: Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normali-
záciu v elektrotechnike (CENELEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO), Medzinárodná
elektrotechnická komisia (IEC) a vykonáva funkciu národnej normalizačnej organizácie v Európskom
inštitúte pre telekomunikačné normy (ETSI).

2    Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

2.1    Poslanie organizácie
Súčasťou štátnej politiky v technickej normalizácii v súlade so záväzkom, ktorý na seba Slovenská repub-
lika prevzala vstupom do Európskej únie, je aj trvalé harmonizovanie oblasti technických požiadaviek
prostredníctvom harmonizácie sústavy slovenských technických noriem.
Pôsobnosť SÚTN je univerzálna a zahŕňa všetky oblasti ľudskej činnosti, kde dochádza k uplatňovaniu
normalizačných princípov.
SÚTN prostredníctvom technickej normalizácie zabezpečuje ochranu oprávnených záujmov občanov
Slovenskej republiky, t. j. bezpečnosť výrobkov, ochranu zdravia, majetku a životného prostredia.
Technická normalizácia prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov a uľahčuje
im prístup na medzinárodné trhy. Nemenej dôležitým poslaním technickej normalizácie je šírenie a využí-
vanie technických poznatkov v praxi.

mailto:info:@sutn.gov.sk
http://www.sutn.sk/
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Činnosť SÚTN vyplývajúca z poverenia je zameraná predovšetkým na:
●  tvorbu a schvaľovanie slovenských technických noriem,
●  vydávanie a distribúciu slovenských technických noriem,
●  poskytovanie informácií o technických normách a technickej normalizácii,
●  spoluprácu s mimovládnymi medzinárodnými a európskymi normalizačnými organizáciami.

Na zabezpečenie objektívnosti výsledkov normalizačnej práce sú do nej zapojené všetky inštitucionálne
zložky v krajine. Platformou pre organizácie štátnej správy, podnikateľské subjekty, subjekty vedy a vý-
skumu, spotrebiteľov a iné zainteresované osoby sú najmä národné technické komisie. Zainteresované
osoby sú informované o tvorbe a vydávaní slovenských, medzinárodných a európskych noriem prostred-
níctvom Vestníka ÚNMS SR a webovej stránky SÚTN.

SÚTN pripravuje národné stanoviská k návrhom európskych noriem a preberá do národnej sústavy no-
riem všetky európske normy. Harmonizované európske normy sa preberajú prednostne prekladom do
slovenského jazyka, aby sa uľahčilo ich používanie ako podporného nástroja na posudzovanie zhody
výrobkov, na ktoré sa vzťahujú nariadenia vlády SR implementujúce smernice Nového prístupu EÚ.

SÚTN udržiava aktuálne databázy zahraničných a medzinárodných noriem. Je členom konzorcia PERINORM,
kde pravidelne aktualizuje databázu noriem STN. Prostredníctvom platených služieb poskytuje z nich
informácie žiadateľom, ktorí o ne prejavia záujem. Spravidla ide o tých, ktorí chcú exportovať svoje vý-
robky na európske a svetové trhy.

K hlavným úlohám vychádzajúcich z Koncepcie štátnej politiky v oblasti normalizácie patrí aktívne zapojenie
sa orgánov štátnej a verejnej správy do normalizačných prác súvisiacich s podporou legislatívy Nového
prístupu a podporou politík EÚ a zabezpečenie súladu technických noriem s požiadavkami legislatívy.

2.2    Strednodobý výhľad organizácie

V strednodobom výhľade SÚTN pokračoval v plnení hlavných cieľov stanovených v Koncepcii štátnej
politiky v oblasti technickej normalizácie v SR na roky 2009 – 2012, berúc do úvahy nové strategické
dokumenty pripravované alebo schválené v Európskej komisii a Európskom parlamente v roku 2010
a schválenú stratégiu medzinárodných a európskych normalizačných organizácií.

Medzi tieto zámery patrí:
● presadzovanie záujmov SR aktívnym zapájaním sa do činnosti najvyšších riadiacich orgánov me-

dzinárodných a európskych normalizačných organizácií (technické rady, správne rady, poradné or-
gány a pracovné skupiny riadiacich orgánov) a priamou účasťou zástupcov SR vo volených orgá-
noch týchto organizácií;

● v súlade s Pracovným programom normalizácie pre oblasť IKT na roky 2010 – 2013 a Bielou knihou
Európskej komisie – Modernizácia normalizácie v EÚ pre oblasť IKT sa SUTN aktívne zapojí do
prác CEN, CENELEC a ETSI prostredníctvom zrkadlových národných technických komisií a exper-
tov v rozsahu záujmu a potrieb inštitúcií a používateľov v národnom hospodárstve. V oblastiach
eGovernment, eHealth, e-business, e-safety, e-learning, RFID, eAccesibility a ďalších sa predpo-
kladá výrazný záujem štátnych orgánov;

● aktívne monitorovanie záujmu podnikateľských subjektov a orgánov štátnej a verejnej správy o nor-
malizáciu a normy pre oblasť nových technológií (najmä nanotechnológie a nízkouhlíkové hospo-
dárstvo), hospodárneho využívania klasických zdrojov energie, obnoviteľných a alternatívnych zdro-
jov energie, šetrenia energií, elektrických vozidiel, prístupnosti a ďalších nových oblastí normali-
zácie na európskej a medzinárodnej úrovni a v prípade dostatočného záujmu zriaďovanie zrkadlo-
vých technických komisií alebo pracovných skupín na aktívne zapojenie sa do normalizačnej práce;

● presadzovanie a obhajovanie záujmov SR prostredníctvom expertov na úrovni odborných orgánov
medzinárodných a európskych normalizačných organizácií formulovaním pripomienok pri tvorbe
medzinárodných a európskych noriem a tvorbou národného stanoviska;

● zabezpečovanie a udržiavanie aktívneho členstva v Certifikačnej rade CEN (CCB) v rámci systému
európskej značky zhody s normou KEYMARK;

● propagovanie a zviditeľňovanie európskej a medzinárodnej normalizácie;
● zintenzívnenie spolupráce s účastníkmi normalizačného procesu na úrovni orgánov verejnej správy

(návrhy európskych noriem súvisiacich s právnymi predpismi, harmonizované normy, odchýlka A)
a s ďalšími účastníkmi z podnikateľskej sféry, priemyslu, vysokých škôl, vedecko-výskumných ústa-
vov, autorizovaných a notifikovaných osôb, priemyselných, spotrebiteľských, profesijných, remesel-
ných a ďalších združení a zástupcov malých a stredných podnikov;
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● zaktivizovanie činnosti technických komisií, podpora aktívnych členov, ako aj zabezpečenie efektív-
nej komunikácie pri posilňovaní povedomia o normalizácii a výhodách, ktoré normy prinášajú;

● včasné zabezpečenie implementácie revidovaných harmonizovaných noriem do sústavy STN v sú-
vislosti s prebiehajúcimi revíziami smerníc nového prístupu a novými smernicami zohľadňujúcimi aj
požiadavky osôb so zníženými schopnosťami, zdravotne postihnutých, seniorov a detí, propagácia
STN ISO 26000 Návod na spoločenskú zodpovednosť, ktorá má prispieť k trvalo udržateľnému roz-
voju, zdraviu a prosperite spoločnosti;

● sledovanie a zohľadňovanie mandátov Európskej komisie podľa smernice 98/34/ES v normalizač-
ných procesoch a v pláne technickej normalizácie;

● zviditeľňovanie činnosti NNO v súlade so strategickými cieľmi medzinárodných a európskych nor-
malizačných organizácií;

● pokračovať v poskytovaní prístupu k normám cez STN-online v úzkej spolupráci s profesijnými
zväzmi, v ktorých je zastúpená väčšina malých a stredných podnikateľov;

● analyzovať možnosť poskytnúť súčasným zákazníkom, ktorí nakupujú cez e-shop normy v elektro-
nickom formáte, zvoliť si zasielanie aktuálnych informácií o nových normách, zmenách alebo opra-
vách nimi už v minulosti zakúpených noriem. Tento spôsob poskytovania informácií by výrazne
zvýšil informovanosť o dostupnosti nahradzujúcich noriem, zmien a opráv s následným zvýšením
záujmu o novo vydané STN;

● zdokonaľovanie a zefektívnenie procesu tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie noriem s cie-
ľom čo najefektívnejšie využiť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (využitie certifikovaného
systému riadenia kvality, neustále zdokonaľovanie riadených procesov, využitie prostriedkov z fon-
dov EÚ, aktívnejšie využívanie marketingových nástrojov).

3    Kontrakt
V zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002 z 18. decembra 2002 k Návrhu opatrení na vypracovanie
kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a im podriadenými rozpočtovými a príspevkovými
organizáciami a v súlade s dokumentom Audit sa medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR (ďalej ÚNMS SR) a SÚTN vypracoval na rok 2010 Kontrakt č. 1/2010 na tvorbu, schvaľovanie
a vydávanie slovenských technických noriem v zmysle zákona 264/1999 Z. z., na medzinárodnú spolu-
prácu a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z postavenia NNO, ktorý bol podpísaný oboma stranami.

Predmetom kontraktu na rok 2010 boli:

1. Činnosti plne financované zo štátneho rozpočtu
a) tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem (STN) a implementácia 100 %

európskych noriem prijatých organizáciami CEN, CENELEC, ETSI do 31. 12. 2010, ktoré majú ter-
mín zavedenia do sústavy národných noriem do 30. 10. 2010 (etapa dop) – cieľ 1,

b) činnosti národného normalizačného orgánu (NNO) v medzinárodnej spolupráci, zabezpečenie sprí-
stupnenia 100 % návrhov európskych noriem CEN, CENELEC a ETSI na verejné prerokovanie
a hlasovanie – cieľ 2,

c) činnosti Národného informačného strediska pre technickú normalizáciu – zabezpečenie spracova-
nia 100 % vydaných noriem STN a 100 % prijatých noriem z medzinárodných, európskych a zahra-
ničných normalizačných organizácií a ich sprístupnenie v papierovej alebo elektronickej podobe na
prezenčné štúdium verejnosti – cieľ 3.

2.  Činnosti čiastočne financované zo štátneho rozpočtu
a) zabezpečovanie tlače noriem, príprava a spracovanie Vestníka ÚNMS SR, grafické spracovanie

a tlač publikácií súvisiacich s normalizáciou, metrológiou, kvalitou a posudzovaním zhody;
b) činnosti súvisiace s implementáciou európskej značky zhody KEYMARK do praxe na národnej

úrovni;
c) predaj a distribúcia noriem, publikácií, periodík a elektronických produktov a služieb súvisiacich

s technickou normalizáciou;
d) marketing a vzdelávanie;
e) správa počítačovej siete a techniky;
f) ostatné činnosti ústavu (napr. riadenie a kontrola, vedenie účtovníctva, správa a ochrana majetku,

autoprevádzka a pod.).
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4    Činnosť organizácie
SÚTN sa v roku 2010 zaoberal tvorbou a schvaľovaním slovenských technických noriem, účasťou na
tvorbe medzinárodných a európskych noriem, pokračovalo sa v rokovaniach s účastníkmi normalizačné-
ho procesu na úrovni orgánov štátnej správy. Na úrovni legislatívnej sa ústav aktívne zapojil do prípravy
návrhu novely zákona č. 264/1999 Z. z., hlavne v častiach týkajúcich sa postavenia NNO, noriem STN
a posilnení autorskoprávnej ochrany technických noriem. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti ústavu je aj
naďalej vydávanie, distribúcia a predaj slovenských technických noriem, periodík a publikácií, zhromaž-
ďovanie a poskytovanie informácií z oblasti technickej normalizácie a medzinárodná spolupráca.

SÚTN v oblasti národnej technickej normalizácie:
● zostavoval a riadil plán technickej normalizácie;
● zúčastňoval sa na riešení úloh technickej normalizácie;
● pripravoval podklady na schvaľovanie a schvaľoval návrhy STN, ich zmeny a návrhy na zrušenie

STN;
● vydával slovenské technické normy, ich zoznamy a ďalšie publikácie;
● vypracúval stanoviská alebo sa vyjadroval k návrhom právnych predpisov alebo iných dokumentov,

ktorými sa upravovala činnosť technickej normalizácie v SR; riešil rozpory, ktoré vznikli počas tvor-
by STN;

● vypracúval metodické pokyny na činnosť technickej normalizácie;
● viedol evidenciu schválených STN, ich zmien a zrušení a pripravoval podklady do Vestníka

ÚNMS SR;
● zriaďoval TK, vymenúval ich predsedov, tajomníkov a členov, viedol evidenciu a zúčastňoval sa na

práci TK,
● pracoval na návrhu novely zákona č.264/1999 Z. z.,
● rokoval so zástupcami orgánov štátnej správy o spôsobe zabezpečenia súladu budúcej EN s exi-

stujúcou národnou legislatívou (odchýlka A) vrátane aktívnej účasti ich zástupcov v národných
TK/SK/PS,

● poskytoval odbornej verejnosti vysvetlenia ustanovení noriem STN.

V súvislosti s touto činnosťou

SÚTN ako národný člen CEN a ISO v oblasti všeobecnej normalizácie a ako národný komitét CENELEC
a IEC v oblasti elektrotechnickej normalizácie a ako národná normalizačná organizácia v ETSI v oblasti
telekomunikácií:

● sledoval a zúčastňoval sa na projektoch medzinárodnej a európskej technickej normalizácie;
● zabezpečoval prerokovanie pracovných dokumentov technických komisií a subkomisií (ďalej

TC/SC), technických rád CEN/BT, CENELEC/BT, certifikačnej rady CEN a správnej rady CEN/CA
a valných zhromaždení CEN, CENELEC, ISO a IEC;

● zabezpečoval vypracúvanie pripomienok k pracovným dokumentom TC/SC, vypracúval národné
stanoviská k návrhom noriem v etape verejného prerokovania a hlasoval k dokumentom v etape
oficiálneho hlasovania;

● zúčastňoval sa a vysielal delegátov na zasadania v zahraničí.

Ďalšie činnosti SÚTN:
● budoval a sprístupňoval fondy národných, medzinárodných, európskych a iných regionálnych

a zahraničných noriem, predpisov a publikácií, ktoré sa vzťahujú na technickú normalizáciu, vytvá-
ral archív STN;

● spolupracoval s informačnými strediskami pre technickú normalizáciu v zahraničí v rámci siete
ISONET;

● budoval národnú databázu noriem STN, databázu medzinárodnej klasifikácie noriem ICS a pri-
pravoval vstupné podklady o normách STN do medzinárodných a zahraničných databáz noriem;

● budoval a udržiaval informačný systém slovenskej technickej normalizácie a zabezpečoval účasť
SÚTN v národných, medzinárodných a regionálnych informačných sieťach;

● propagoval svoju činnosť, organizoval vzdelávanie formou školení a seminárov pre externých záu-
jemcov a vykonával konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti technickej normalizácie;
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● zabezpečoval sadzbu a tlač noriem STN, periodík a propagačných materiálov;
● zabezpečoval pravidelné vydávanie Vestníka ÚNMS SR, časopisov Normalizácia, Metrológia a skú-

šobníctvo a iných tlačovín ÚNMS SR;
● poskytoval rešerše z databáz;
● podľa platných predpisov a pravidiel zhromažďoval a predával medzinárodné, regionálne a za-

hraničné normy (prípadne ich návrhy) a ďalšie materiály medzinárodných a regionálnych nor-
malizačných organizácií;

● rozmnožoval zahraničné a medzinárodné normy na ďalší predaj v zmysle ochrany copyrightu, za-
bezpečoval ich fotokópie alebo elektronické verzie ako podklady na spracovanie STN;

● poskytoval informácie o právnych dokumentoch Európskej únie súvisiacich s technickou norma-
lizáciou;

4.1    Tvorba, schvaľovanie a vydávanie STN, previerka sústavy STN, tvorba metodických pokynov
MPN, organizovanie činnosti TK

4.1.1    Tvorba STN

Tvorba STN sa riadila Plánom technickej normalizácie na rok 2010 v zmysle článku 5, ods. 1 a 2 Kontrak-
tu č. 1/2010. Na jeho prípravu boli na internetovej stránke SÚTN zverejnené Pokyny na prípravu plánu na
rok 2010.

Aktuálne úlohy zaradené do plánu technickej normalizácie a schválené STN sa mesačne zverejňovali vo
Vestníku ÚNMS SR a na internetovej stránke SÚTN. V tabuľke 1 je zverejnený prehľad úloh zaradených
do PTN podľa priorít.

Tabuľka 1

Priorita noriem Počet
noriem

Z toho
preklad
do SJ/%

Finančné prostriedky
EUR

Harmonizované európske normy 227 108/47,6 46 791,20

Európske normy mandátové 504 294/58,3 74 726,50

Ostatné európske normy 1 109 274/24,7 54 376,30

Medzinárodné normy ISO a IEC 62 36/58,1 11 966,10

Pôvodné STN a zahraničné normy 63 63/100 10 881,00

Spolu 1 965 775/39,4 198 741,10

Spôsoby zavedenia európskych noriem do sústavy STN boli v súlade so zákonom NR SR č. 264/1999
Z. z. v znení neskorších predpisov a s Vnútornými predpismi CEN a CENELEC. Boli to tieto spôsoby:

● prevzatie normy prekladom;
● prevzatie normy v jazyku člena CEN, CENELEC (v českom jazyku);
● prevzatie normy v origináli (v anglickom jazyku),
● oznámením vo Vestníku ÚNMS SR (v anglickom jazyku).
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Prehľad európskych noriem do 31. 12. 2010 a ich implementácia do národnej sústavy

Tabuľka 2

Celkový počet EN
do 31. 12. 2010

Počet EN
zavedených do STN %

CEN 12 766 12 757 99,9
CENELEC 5 692 5 691 99,9
ETSI 4 097 4 041 98,6

Spolu 22 555 22 489 99,7

Poznámka k tabuľke 2: Na základe Kontraktu č.1/2010 uzatvorenom medzi ÚNMS SR a SÚTN jednou z úloh bolo zabezpečiť,
aby všetky normy, ktoré majú termín zavedenia do sústavy STN do 31. 10. 2010,  boli vydané najneskôr do 31. 12. 2010.
SÚTN túto úlohu splnil a všetky vyššie uvedené normy boli implementované do národnej sústavy na 100 %. Podrobnejšie
vo vyhodnotení Kontraktu č.1/2010 uverejnenom na internetovej stránke SÚTN.
V tabuľke 2 sú však uvedené aj normy, ktoré majú termín zavedenia do národných sústav po 31.10. 2010.
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Počet úloh zaradených do plánu technickej normalizácie počas roka 2010 podľa spôsobu ich prevzatia je
uvedený v tabuľke 3.

Tabuľka 3

Spôsob prevzatia noriem EN, ISO, IEC Ostatné

Prekladom Originálom Oznámením
vo vestníku STN INÉ

Celkom

počet cena počet cena počet cena počet cena počet cena počet cena

712 186 345,10 26 1 515,00 1 164 0,00 58 10 881,00 5 0,00 1 965 198 741,10

POZNÁMKA 1: V tabuľke nie je uvedená úloha medzinárodnej spolupráce pre oblasť ETSI v cene 5 974,90 EUR.

POZNÁMKA 2: V tabuľke sú zapracované úlohy na dopracovanie a úlohy po etape 4020 – verejné prerokovanie.

Počet úloh zaradených do plánu technickej normalizácie podľa priorít je uvedený v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Rozdelenie
podľa priorít

EN –
harmonizované

EN –
mandátové

EN –
ostatné

ISO/IEC –
medzinárodné

Ostatné
normy STN

a zahraničné
Spolu

počet 227 504 1 109 62 63 1 965
2010 cena 46 791,20 74 726,50 54 376,30 11 966,10 10 881,00 198 741,10
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4.1.2    Schvaľovanie STN

Proces schvaľovania noriem je spracovaný ako jeden z procesov systému manažérstva kvality.

V roku 2010 bolo na schválenie predložených 1 743 návrhov noriem a zmien.

4.1.3    Vydávanie noriem

SÚTN podľa čl. 3 Kontraktu č. 1/2010 postupoval pri vydávaní STN tak, aby bola zaručená maximálna
efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť použitia prostriedkov štátneho rozpočtu v zmysle zákona NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

SÚTN zabezpečuje tlač STN, dotlač STN podľa požiadaviek zákazníkov, spracovanie obrázkových pred-
lôh do noriem STN, jazykové revízie neterminologických noriem, výrobu fotokópií zahraničných a medzi-
národných noriem, tlač iných materiálov z oblasti technickej normalizácie a tlač externých zákaziek.

V roku 2010 bolo celkovo vydaných 1 976 noriem, vrátane zmien a Technických normalizačných informá-
cií (TNI).

Z celkového počtu vydaných noriem a zmien (vrátane TNI) bolo vydaných tlačou (vrátane na CD-ROM)
740 a z toho bolo:
preložených do SJ –  691 noriem a zmien (35 %);
vydaných v origináli – 43 noriem a zmien (2 %);
vydaných v jazyku člena –  6 noriem a zmien (0,3 %).

Tlačou bolo vydaných 105 opráv noriem a 58 opráv noriem bolo vydaných oznámením vo Vestníku
ÚNMS SR.

Porovnanie vydaných noriem v rokoch 2009 a 2010 je uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka 5

Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010

Normy vydané prekladom do SJ 797 (38,65 %) 691 (35 %)

Normy vydané v origináli 14 43

Normy v jazyku člena CEN/CENELEC 2 6

Normy vydané oznámením 1 249 1 236

Počet opráv 163 163

Porovnanie noriem a TNI vydaných tlačou v rokoch 2000 až 2010 uvádza graf 2.
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Porovnanie noriem vydaných všetkými spôsobmi v rokoch 1998 až 2010 uvádza graf 3.
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Celkový počet noriem v sústave STN platných k 31. 12. 2010 bol 30 689.

Rozdelenie podľa pôvodu ukazuje graf 4:
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Rozdelenie platných STN podľa odbornej oblasti ukazuje graf 5:
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4.1.4    Tvorba metodických pokynov MPN

V rámci metodickej činnosti boli v roku 2010 spracované nasledujúce dokumenty:
– elektronické spracovanie plánovacích listov
– v rámci SMK aktualizácia IS súvisiacich s PTN a tvorbou noriem a vydanie metodického usmerne-

nia č. 15.

Zamestnancom SÚTN i externým spolupracovníkom boli poskytované odborné konzultácie týkajúce sa:
– notifikácií vydaných STN EN,
– kontroly konečných návrhov noriem,
– nariadení vlády SR,
– harmonizovaných noriem,
– ostatných problémov v oblasti metodickej činnosti.

4.1.5    Organizovanie činnosti technických komisií

V súčasnosti je pri SÚTN zriadených 96 technických komisií (TK), 49 subkomisií (SK) a 5 pracovných
skupín (PS).

PS sú založené len na krátkodobú prácu, na tvorbu národnej STN, revízie STN a po vyriešení práce
a vydaní normy budú rozpustené. V SÚTN pracujú nasledovné PS:

– PS/TK 701 – Služby realitných kancelárií,
– PS/TK 702 – Letectvo a kozmonautika – Terminológia,
– PS/TK 703 – Zdvíhacie zariadenia (od 03/2009)
– PS/TK 704 – Vojenská technika, materiál, zbrane a munícia – previerky noriem (od 06/2009).
– PS/TK 705 – Aktívne bleskozvody – revízia STN 34 1391: 1998 (od 10/2010).

Vznik aj zrušenie TK sú oznámené vo Vestníku ÚNMS SR.

Zoznam a názvy TK vrátane informácií o členoch a oblasti pôsobenia sú prístupné na webovej stránke
SÚTN.

Za metodické riadenie TK sú zodpovední odborní referenti ÚTN, ktorí spravidla vykonávajú funkciu ta-
jomníka TK a v spolupráci s predsedami TK organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia TK
(spracúvanie podkladov na zasadania – výstupy z informačnej databázy PROJEX, LOTUS NOTES, hod-
notenie spracovateľov normalizačných úloh a normalizačnej spolupráce).



Výročná správa za rok 2010

12

SÚTN už od roku 2005 zvoláva pracovné stretnutie vedenia SÚTN s predsedami a vybranými členmi TK.
Pracovného stretnutia 7. 12. 2010 sa zúčastnilo 55 predsedov a členov TK a tiež aj celé vedenie SÚTN
a odborní referenti ÚTN. Prednesené prezentácie boli zverejnené na internetovej stránke SÚTN. Na zá-
klade skúseností navrhujeme v roku 2011 stretnutie uskutočniť len v prípade, ak bude potrebné informo-
vať o závažnejších zmenách resp. novinkách. Všetky ostatné informácie sú oznamované členom TK na
pravidelných zasadnutiach resp. e-mailom v priebehu roka.

4.1.6    Norma ISO 26000 o spoločenskej zodpovednosti

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) predložila v decembri 2008 na verejné prerokovanie
návrh normy ISO 26000 Návod na spoločenskú zodpovednosť. Ide o celospoločensky významnú normu,
ktorej cieľom je všeobecné porozumenie princípov spoločenskej zodpovednosti a jej uplatňovania v orga-
nizáciách a prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju, zdraviu a prosperite spoločnosti.

Práce na implementácii normy do národnej sústavy STN a jej propagácii na Slovensku pokračovali aj
v roku 2010. V januári 2010 boli zaslané návrhy pripomienok organizáciám, ktoré sa zaoberajú témou
spoločenskej zodpovednosti s cieľom vytvoriť spoločné národné stanovisko. SÚTN hlasoval pozitívne
k návrhu normy ISO/DIS 26000 s pripomienkami. Zároveň bol na ústave preložený a spracovaný leták
o príprave normy a informácie boli poskytované na výstavách Industry Expo 2010 a CONECO 2010.
Prednáška k tejto téme bola aj na Fóre normalizátorov Slovenska v apríli 2010. Po vydaní normy v ISO
v novembri 2010 SÚTN zaradil normu do PTN na rok 2011 prekladom do slovenského jazyka s termínom
vydania v tom istom roku.

4.2    Medzinárodná spolupráca

4.2.1    Zapojenie sa do tvorby medzinárodných a európskych noriem

V oblasti medzinárodnej spolupráce SÚTN vykonával činnosť národného normalizačného orgánu (NNO).
Referát medzinárodných vzťahov (ďalej RMV) a Oddelenie medzinárodných dokumentov (OMD) vykoná-
vali činnosť národného sekretariátu ISO a CEN. Činnosť národného komitétu pre IEC a CENELEC (elek-
trotechnická oblasť) zabezpečovalo oddelenie elektrotechniky, sekretariát pre IEC a CENELEC. Činnosť
národnej normalizačnej organizácie v ETSI zabezpečovalo oddelenie elektrotechniky v spolupráci s Výs-
kumným ústavom spojov v Banskej Bystrici.

NNO a jeho technické komisie sa podieľali na tvorbe medzinárodných a európskych noriem formou pripo-
mienkovania návrhov noriem a iných dokumentov vypracovaných technickými komisiami ISO, IEC, CEN,
CENELEC a ETSI.

V medzinárodných normalizačných organizáciách ISO a IEC má SÚTN zastúpenie vo forme aktívneho
členstva (členstvo P – Participant) alebo pasívneho členstva (členstvo O – Observer). Členstvo P zahŕňa
povinnosť hlasovať o návrhoch medzinárodných noriem v etape verejného prerokovania a konečného
návrhu. V európskych normalizačných organizáciách CEN a CENELEC mal SÚTN ako plnoprávny člen
povinnosť reagovať na všetky návrhy predložené na verejné prerokovanie a oficiálne hlasovanie.

SÚTN zabezpečuje už od roku 1992 sekretariát ISO/TC 44/SC 11, Kvalifikačné požiadavky na personál
vykonávajúci zváranie a pridružené procesy. Úlohu sekretára vykonáva externý pracovník, podporný tím
tvoria pracovníci z OMD, RMV, oddelenie DTP a odborný referent oddelenia strojárstva ÚTN. SÚTN zor-
ganizoval dve zasadania subkomisie. Na zasadaní 22. – 23. 3. 2010 sa zúčastnilo 21 delegátov a na
zasadaní 25. – 26. 10. 2010 sa zúčastnilo 20 delegátov z celého sveta.

V dňoch 14. – 15. 11. 2010 SÚTN zorganizoval plenárne zasadanie CEN/TC 250 Eurokódy, ktorého sa
zúčastnilo 48 delegátov z Európy.

V SÚTN sa po prvýkrát konalo zasadanie technickej komisie IEC. TC 89 – Skúšanie požiarnej bezpeč-
nosti a jej 4 pracovné skupiny mala v Bratislave rokovania v dňoch 10. – 13. 5. 2010. Celkove sa na za-
sadnutiach zúčastnilo 32 delegátov. Organizačne ho plne zabezpečoval SÚTN. Účastníci ocenili kvalitné
organizačné zabezpečenie rokovaní. Bohužiaľ slovenskí experti nevyužili možnosť zúčastniť sa na za-
sadnutiach pracovných skupín. Z príslušnej národnej TK sa zúčastnil len jeden člen.

Prehľad zastúpenia NNO v technických komisiách a subkomisiách (TC/SC) k 31. 12. 2010 je uvedený
v tabuľke 6 spolu s percentom pokrytia z celkového počtu TC/SC v jednotlivých medzinárodných a európ-
skych normalizačných organizáciách.
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Tabuľka 6

Organizácia
(počet TC/SC)

Národné
členstvo P-členstvo O-členstvo Spolu Spolu

%

ISO + JTC 1 + CASCO,
COPOLCO, DEVCO,
REMCO

749 – 54 389 443 59,1

IEC (bez 18 JTC1) 174 – 9 88 97 56

CEN 418 418 – – 418 100

CENELEC 83 83 – – 83 100

ETSI 31 31 – – 31 100

4.2.2    Činnosť v CEN a ISO

Oddelenie medzinárodných dokumentov (ďalej OMD) SÚTN zabezpečuje spoluprácu s technickými ko-
misiami CEN a ISO a odosiela národné stanoviská a oficiálne hlasovanie k dokumentom v rámci národ-
ného členstva v CEN a pre tie technické komisie ISO, kde má SÚTN postavenie člena P. OMD zabezpe-
čoval zverejňovanie oznámení o pripravovaných návrhoch noriem CEN a ISO predložených na verejné
prerokovanie a o schválených normách CEN a ISO na internetovej stránke SÚTN v záložke Oznámenia
SÚTN o európskych normách a v záložke Návrhy noriem ISO. Texty návrhov EN a ISO na verejné prero-
kovanie a na oficiálne hlasovanie, návrhy noriem v nižších etapách a ostatnú korešpondenciu jednotli-
vých technických komisií umiestňuje OMD pre členov technických komisií na internetovú stránku SÚTN,
kde sú prístupné po zadaní používateľského mena a hesla. Za rok 2010 zapísal OMD do internej databá-
zy noriem BINOR 4 274 pracovných dokumentov CEN a 1 228 normatívnych dokumentov, v čom sú za-
hrnuté nové EN, opravy vydaných EN, zmeny noriem, CEN/TS, CEN/TR a dohody zo seminárov CEN
(CWA). V oblasti ISO bolo zapísaných 3 409 pracovných dokumentov ISO a 1 609 zápisov o normatív-
nych dokumentoch ISO, čo zahŕňa normy ISO, technické špecifikácie ISO (ISO/TS), technické správy
ISO (ISO/TR), verejne dostupné špecifikácie ISO (ISO/PAS) a dohody medzinárodných seminárov (IWA).
SÚTN administruje prístupy našich expertov a zamestnancov SÚTN do ISO Livelink – ISO Global Direc-
tory a do CEN Livelink – CEN Global Directory. Tieto programy umožňujú NNO jednotlivých členských
krajín riadiť prístup svojich odborníkov k dokumentom jednotlivých ISO/TC/SC a priradiť im diferencované
úlohy prístupu.

V roku 2010 SÚTN odpovedal spolu na 1 858 pracovných dokumentov CEN vo všetkých etapách, z kto-
rých bolo 32 pripomienkovaných. Spracovatelia úloh medzinárodnej spolupráce reagovali na 104 návrhov
v etape verejného prerokovania a formálneho hlasovania, z toho k 38 dokumentom spracovali pripomien-
ky technického alebo redakčného charakteru. V 14 prípadoch sme odhlasovali nesúhlas so zdôvodnením
v etape verejného prerokovania alebo oficiálneho hlasovania. V roku 2010 reagovali spracovatelia na
186 dokumentov vo všetkých etapách.

V roku 2010 SÚTN reagoval spolu na 356 pracovných dokumentov ISO v rámci P-členstva a O-členstva
v TC/SC vo všetkých etapách, z toho spracovatelia úloh medzinárodnej spolupráce reagovali na 284 do-
kumentov (prevažne vyjadrili súhlas s navrhovaným znením a pripomienky poslali k 31 dokumentom).

4.2.3    Činnosť v CENELEC a IEC

Od 1. januára 2006 sa v CENELEC hlasuje a pripomienkuje on-line cez webovú stránku CENELEC, pri-
čom súčasťou hlasovania je dopĺňanie prekladov názvov noriem do slovenského jazyka priamo v hlaso-
vacom formulári. V rámci oddelenia elektrotechniky je preto zavedený samostatný interný postup, ktorým
odborní referenti spolu s TK alebo spracovateľmi vypracúvajú zoznamy so slovenskými názvami doku-
mentov na hlasovanie. Tieto sa potom používajú aj v zoznamoch harmonizovaných noriem vyhlasova-
ných v OJ EÚ.

V snahe zabezpečiť čo najväčšiu účasť odborníkov z TK pri tvorbe národného stanoviska oddelenie elek-
trotechniky zasiela členom TK a spracovateľom úloh normalizačnej spolupráce mesiac pred hlasovaním
zoznamy dokumentov, ku ktorým sa bude hlasovať, a to ako pre CENELEC, tak aj pre IEC.

Na uľahčenie prístupu k pracovným návrhom noriem oddelenie elektrotechniky pokračovalo v sťahovaní
aj dokumentov IEC na server SÚTN, kde sú sprístupňované spolu s dokumentmi CENELEC. Výhodné je
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to najmä pri paralelných prácach IEC a CENELEC, kde sú spolu k sebe patriace dokumenty CENELEC
a IEC. Na základe Drážďanskej dohody medzi CENELEC a IEC sa totiž podľa štatistík CENELEC približ-
ne 80 % noriem tvorí paralelne.

V priebehu roka 2010 neboli uplatnené zo strany Slovenskej republiky národné odchýlky A (národné roz-
diely spôsobené národnou legislatívou) od európskej normy.

Počas roka bolo na serveri SÚTN prístupných celkom 5 603 pracovných dokumentov CENELEC, pričom
do IS BINOR bolo zapísaných celkove 620 pracovných dokumentov CENELEC, 515 vydaných noriem
CENELEC (vrátane HD) a 34 ďalších publikácií CENELEC (TR, TS, IS, CAW, ES). V uvedenom období
bolo taktiež sprístupnených 10 358 pracovných dokumentov IEC a 16 ďalších publikácií IEC (TR, TS,
PAS).

Okrem sprístupnenia pracovných dokumentov členom TK a spracovateľom úloh normalizačnej spolupráce
sa na webovej stránke SÚTN zverejňovali v mesačných intervaloch zoznamy návrhov európskych noriem
na verejné prerokovanie, takže ktokoľvek z verejnosti mal možnosť v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z.
v znení neskorších predpisov prihlásiť sa na pripomienkovanie konkrétneho dokumentu.

Na webovej stránke SÚTN sa tiež v mesačných intervaloch zverejňovali zoznamy európskych noriem
vydaných v CENELEC a medzinárodných noriem vydaných v IEC.

Na hlasovanie bolo v CENELEC celkom 767 dokumentov, hlasovali sme k 767 dokumentom. Spracovate-
lia úloh medzinárodnej spolupráce reagovali na dokumenty CENELEC hlavne v rámci paralelnej procedú-
ry s IEC, z tohto dôvodu je počet vyjadrení v CENELEC relatívne nízky. Z uvedeného počtu zaslaných
133 vyjadrení k návrhom EN, z toho k jednému dokumentu boli vecné pripomienky.

V technických komisiách IEC pokrytých spracovateľmi úloh normalizačnej spolupráce so SÚTN bolo na
pripomienkovanie a hlasovanie spolu 1 922 dokumentov. Spracovatelia reagovali na 276 dokumentov
vrátane dokumentov uvedených v tabuľke a vyjadrili sme sa k 199 dokumentom IEC, z čoho boli k 6 do-
kumentom vecné pripomienky. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku sa podiel reakcií znížil zo 74 %
na 61 %, čo bolo spôsobené aj zmenou štyroch členstiev typu P na O v oblasti domácich elektrických
spotrebičov.

4.2.4    Činnosť v ETSI

SÚTN pravidelne zverejňoval oznámenia o návrhoch noriem ETSI predložených na verejné prerokovanie
na svojej webovej stránke. K 31. 12. 2010 bolo zverejnených v rámci jednostupňového schvaľovacieho
postupu (OAP) 44 návrhov noriem ETSI a v rámci dvojstupňového schvaľovacieho postupu (PE) 45 návr-
hov noriem ETSI.

SÚTN zabezpečoval tiež zverejňovanie oznámení o vydaných normách a iných publikáciách ETSI na
svojej webovej stránke. K 31. 12. 2010 bolo zverejnených 3 031 vydaných publikácií ETSI, z čoho bolo
106 EN. Vydané EN ETSI sa zapisovali do informačného systému BINOR a následne zaraďovali do Plá-
nu technickej normalizácie tak, aby sa v požadovanom termíne dop prevzali do sústavy STN.

V zmysle požiadaviek Európskej komisie SÚTN zasiela do ETSI názvy harmonizovaných noriem ETSI
vzťahujúcich sa na smernice EMC a R&TTE a na nariadenie ES 552/2004 o interoperabilite jednotného
európskeho vzdušného priestoru, preložené do slovenského jazyka s cieľom ich zverejňovania na strán-
kach Úradného vestníka EÚ.

Verejné prerokovanie návrhov noriem ETSI a tvorba národného stanoviska sa zabezpečujú v rámci Do-
hody o vzájomnej spolupráci na zabezpečenie činnosti Národného sekretariátu ETSI v Slovenskej repub-
like. Informácie o návrhoch noriem ETSI pre odbornú verejnosť sprístupňuje SÚTN na svojej webovej
stránke a tiež Národný sekretariát ETSI (VÚS Banská Bystrica) na webovej stránke VÚS. Plné texty všet-
kých pracovných dokumentov sú voľne dostupné na webovej stránke ETSI.

V roku 2010 bolo v jednostupňovom schvaľovacom postupe (OAP) predložených na verejné prerokovanie
a súčasne hlasovanie 47 návrhov noriem ETSI. V rámci dvojstupňového schvaľovacieho postupu (TAP)
bolo na verejné prerokovanie (PE) predložených 36 návrhov noriem ETSI a na hlasovanie (V) 49 návrhov
noriem ETSI. Ku všetkým návrhom bolo zaslané súhlasné národné stanovisko. Zaslaných bolo 62 pripo-
mienok k 33 normám, z toho bola 1 všeobecná pripomienka a 61 edičných pripomienok. Pripomienkova-
teľmi boli pracovníci VÚS Banská Bystrica. Návrh národného stanoviska bol v dostatočnom predstihu
uverejnený na webovej stránke VÚS na vyjadrenie odbornej verejnosti.
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4.3    Činnosti Národného informačného strediska pre technickú normalizáciu (NIS TN)

SÚTN v rámci členstva v ISO spolupracoval s národnými normalizačnými organizáciami pri vzájomnej
výmene dokumentov. Z členských krajín sa preberajú normy výlučne v elektronickom formáte alebo ich
pre NSO/NIS sprístupňujú na svojich internetových stránkach a pracovníci ich následne ukladajú do svo-
jich národných archívov.

V rámci medzinárodnej spolupráce s členskými štátmi ISONET*) prijal SÚTN spolu 6 209 noriem v papie-
rovej aj elektronickej forme, 25 katalógov (väčšinou na CD) a 102 periodík.

Normy získané v papierovej alebo elektronickej forme v rámci siete ISONET používa SÚTN na budovanie
databáz európskych, medzinárodných a národných noriem, ktoré slúžia technickej verejnosti. V roku
2010 SÚTN prostredníctvom priebežných revízií naďalej pokračoval v aktualizácii týchto databáz.

NIS TN aj v roku 2010 poskytoval knižnično-informačné služby. Predmetom týchto činností je sprístupňo-
vanie dokumentov (prezenčne) a poskytovanie informácií (osobne, telefonicky, elektronickou poštou)
z oblasti technickej normalizácie (prehľad podáva tabuľka 7). V rámci informačnej linky (call-centrum) boli
zákazníkom poskytované komplexné informácie z oblasti knižnično-informačných a rešeršných služieb.

Tabuľka 7

Používatelia Výpožičky
Rok

Externí Interní Telefonicky/
mailom Spolu Absenčné1) Prezenčné Spolu

2010 1 022 370 2 700/628 4 720 1 688 5 455 7 149

V rámci prezenčného štúdia sa v Infocentre SÚTN sprístupňovali technickej verejnosti:
● platné normy STN;
● zrušené normy STN;
● odborové normy (neplatné);
● európske a medzinárodné normy;
● zahraničné normy;
● katalógy európskych, medzinárodných a zahraničných noriem;
● elektronické produkty:

– katalógy európskych, medzinárodných a národných normalizačných orgánov;
–  službu STN-online.

Medzi používateľmi prevládali odborní pracovníci z rôznych technických oblastí, malí a strední podnikate-
lia a študenti.

SÚTN aj v roku 2010 prideľoval v IS BINOR všetkým vydaným normám STN medzinárodné klasifikačné
označenie ICS, podľa ktorého je možné vyhľadávať normy nielen na národnej, ale aj na európskej
a medzinárodnej úrovni.

V rámci budovania informačného systému technickej normalizácie SÚTN zabezpečoval:
● prevádzku výpočtovej a kancelárskej techniky, jej údržbu a servis (servery, počítače, monitory, tla-

čiarne, kopírovacie stroje, skenery, faxy a iné);
● nákup a inštaláciu novej výpočtovej a kancelárskej techniky;
● plynulosť prevádzky počítačovej siete, jej funkčnosť a údržbu;
● vývoj softvérových aplikácií;
● budovanie a udržiavanie vnútro ústavných informačných systémov (BINOR, DISNOR), kde sa za-

bezpečila implementácia registračnej pokladne vo forme fiškálnej tlačiarne a zaviedla sa nová
agenda elektronickej prípravy a spracovania plánovacích listov.

● sprístupňovanie informácií širokej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky SÚTN, kde sa
rozšírila internetová predajňa o sprístupňovanie obsahov noriem.

*) ISONET – ISO NETWORK je sieť vytvorená z členských štátov ISO na bezplatnú výmenu noriem, dokumentov a informácií
z oblasti technickej normalizácie.

1) Výpožičky pre odborných pracovníkov SÚTN a ÚNMS SR.
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Na podporu systému manažérstva kvality sa využívali moduly informačného systému, ako napríklad sys-
tém riadenej dokumentácie, porady a sledovanie úloh, audity a nápravné opatrenia a spisová služba.

SÚTN poskytoval jednorazové a priebežné rešerše:
● z databázy STN – slovenské technické normy, ARI STN (adresné rozširovanie informácií o STN)
● z databázy PERINORM – európske, medzinárodné a zahraničné normy, ARI PZN (adresné rozširo-

vanie informácií o prírastkoch zahraničných noriem)
● z databázy STANDARD INFODISK – americké, európske a národné normy;
● z databázy ATLAS OCELÍ, NEŽELEZNÝCH KOVOV, LIATIN, MEDI, HLINÍKA – identifikácia zahra-

ničného oceľového a neželezného materiálu podľa označenia, chemického zloženia alebo normy,
určovania mechanických vlastností a chemického zloženia.

Vyhodnotenie rešeršných služieb za rok 2010

 Tabuľka 8

Jednorazové rešerše
osobne a na objednávku

Trvalé sledovanie
ARI STN + ARI PZNRok

počet rešerší počet záznamov počet rešerší počet záznamov

2010 38 1 939 175 24 323

4.4    Systém manažérstva kvality

Politiku kvality ako strategický dokument stanovil vrcholový manažment ako prostriedok na vedenie spoloč-
nosti smerom k zlepšovaniu svojich činností. Politika kvality vychádza z poverenia SÚTN ako národného
normalizačného orgánu a z úloh, ktoré vyplývajú z poverenia SÚTN v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z.
a z požiadaviek našich zákazníkov. Politika kvality SÚTN je stanovená zodpovedne, správne a za účelom
dosiahnutia maximálnej spokojnosti technickej verejnosti pri využívaní poskytovaných služieb a v proce-
soch tvorby kvalitných produktov našim zákazníkom. Na základe politiky kvality boli stanovené dlhodobé
a krátkodobé ciele kvality, pri ktorých plnení v roku 2010 sa nevyskytli žiadne nedostatky.

Implementácia požiadaviek novej normy STN EN ISO 9001: 2009 do systému manažérstva kvality pre-
behla úspešne. Procesy opisujúce jednotlivé činnosti boli aktualizované a zároveň preverené internými
auditmi a externým auditom.

Certifikačné orgány CERTICOM a CQS na základe vykonania kontrolného auditu v novembri 2010 potvr-
dili, že zavedený systém manažérstva kvality v SÚTN je v zhode s normou STN EN ISO 9001: 2009
v oblasti tvorby a distribúcie STN, vydávania a predaja publikácií a spravovania informačného systému
technickej normalizácie.

4.5    Jednotná európska značka zhody KEYMARK a certifikácia služieb

SÚTN v zmysle koncepcie štátnej politiky v oblasti normalizácie vykonáva činnosti súvisiace s certifiká-
ciou výrobkov a služieb na základe príslušných európskych noriem. Značka Keymark je dôkazom toho,
že produkt spĺňa všetky požiadavky príslušných európskych noriem.

V tejto súvislosti a na základe podpísanej zmluvy (Assignment Agreement) medzi SÚTN a CEN, z ktorej
plynú pre SÚTN záväzky vyplývajúce zo systému Keymark, sa zástupca SÚTN poverený zastupovaním
v Certifikačnej rade CEN (CCB) počas roka 2010 aktívne zapájal do jej činnosti.

Od januára 2010 prebiehala komunikácia medzi SÚTN a sekretariátom CCB v súvislosti so žiadosťou
TSÚ Piešťany, š. p. na splnomocnenie používania schémy Keymark pre tepelné solárne produkty. Zá-
stupca SÚTN, člen CCB, operatívne zabezpečoval a spolu s TSU skompletizoval všetky potrebné argu-
menty a pripravil pre CCB požadovanú dokumentáciu. Na zasadanie CCB, ktoré sa konalo 24. – 25. feb-
ruára v NSAI/Dublin SÚTN zabezpečil účasť svojho zástupcu, ktorý poskytol prítomným členom
požadované dokumenty a objasnil otázky týkajúce sa akreditácie a doterajšej odbornej činnosti TSÚ
Piešťany, š. p., nakoľko tieto záležitosti, vzhľadom na suspendovanie SNAS-u z členstva EA MLA, boli
niektorými členmi Manažérskej skupiny CCB (CCB/MG) spochybňované. Platnosť Osvedčenia o akredi-
tácii a kompetentnosť TSÚ boli nakoniec uznané s tým, že bude doplnená informácia o akreditovanej
certifikačnej schéme, ktorú TSÚ Piešťany používa pri certifikácii slnečných kolektorov.
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CCB uznala Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. ako splnomocnený certifikačný orgán pre tepelné
solárne produkty. TSÚ Piešťany získal právo udeľovať značku Keymark a túto činnosť môže vykonávať
od 17. marca 2010, kedy bola podpísaná zmluva (Transfer Agreement) o postupe takéhoto práva medzi
SÚTN, národným členom CEN a TSÚ Piešťany.

Certifikačný orgán SÚTN má Osvedčenie o akreditácii v oblasti certifikácie produktov, v ktorom sa dekla-
ruje spôsobilosť vykonávať certifikáciu prekladateľských služieb, služieb poskytovania jazykových študij-
ných pobytov a pohrebných služieb podľa príslušných európskych noriem. V priebehu roku 2010 vykonali
audítori SÚTN 2 certifikačné audity v dvoch prekladateľských agentúrach a 2 kontrolné audity v agentú-
rach, kde bol vykonaný dohľad certifikovaného subjektu.

4.6    Ostatné činnosti

SÚTN sa venoval v rámci ostatných činností vydavateľskej a vzdelávacej činnosti a marketingu.

4.6.1 V rámci vydavateľskej činnosti SÚTN vydával STN, zoznamy STN a spolu s ÚNMS SR perio-
dické a neperiodické publikácie.

Periodické publikácie:
● Vestník ÚNMS SR (mesačník),
● Normalizácia STN (štvrťročník),
● Metrológia a skúšobníctvo (štvrťročník)

Neperiodické publikácie:
● Zoznam STN 2010 (rozdelený do šesť dielov podľa tried noriem),
● Register k Zoznamu STN,
● Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií podľa eurokódov v tabuľkách

Periodické publikácie v elektronickej forme na CD ROM:
● Vestník ÚNMS SR (mesačne)

Neperiodické publikácie v elektronickej forme na CD ROM:
● Zoznam STN 2010 (rozdelený do šesť dielov podľa tried noriem),
● Register k Zoznamu STN,
● Zoznam STN 2010 (všetky časti spolu s Registrom k Zoznamu STN)

4.6.2    Vzdelávacia činnosť zahŕňala semináre a kurzy z oblasti technickej normalizácie.

Semináre a školenia organizoval referát vonkajších vzťahov spolu s odborným garantom podujatia pre
odborníkov z oblasti technickej normalizácie a ostatnú odbornú verejnosť. Cieľom seminárov bolo najmä
informovať o aktuálnych problémoch a pripravovaných novinkách v oblasti technickej normalizácie ako aj
prezentovanie postavenia a úloh SÚTN v rámci národnej a európskej normalizácie. Súčasťou všetkých
seminárov bola prezentácia produktov a služieb, ktoré SÚTN ponúka používateľom noriem.

SÚTN aj v roku 2010 spolupracoval so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu (ďalej
SSTN) pri organizovaní a odbornom zabezpečovaní seminárov.

Semináre a kurzy pre technickú verejnosť, ktoré usporiadal SÚTN v roku 2010

Tabuľka 9

Počet
prednášateľovNázov akcie Miesto

konania Dátum
Externých SÚTN

XIX. Fórum normalizátorov Slovenska Bratislava 22. 4. 2010 6 2

24. seminár pri príležitosti Svetového dňa
normalizácie Bratislava 20. 10. 2010 4 2

Na vyššie uvedených podujatiach sa zúčastnilo 99, resp. 104 účastníkov.
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SÚTN bol taktiež spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie „Prvá európska norma pre realitnú pro-
fesiu – vyššia úroveň slovenského realitného trhu“, ktorá sa uskutočnila 17. 6. 2010 pri príležitosti vydania
normy STN EN 15733 – Služby realitných maklérov.

Aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach, ako aj prehľad predchádzajúcich podujatí, sa nachá-
dzajú na webovej stránke SÚTN.

Účasť prednášateľov zo SÚTN na seminároch usporiadaných inými organizáciami

Tabuľka 10

Názov akcie Miesto
konania Dátum Počet

prednášok
Seminár – nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy
vozoviek v kontexte EN Podbanské 3. – 5.2.2010 1

Odborný seminár  pre pracovníkov vyhradených
technických zariadení Bratislava 23. – 24. 2. 2010 1

Industryexpo – Sprievodné akcie Bratislava 1
Odborný seminár – Autorizačná skúška SKSI Bratislava 15. 3. 2010 1
Medzinárodná konferencia – Kvalita vo zváraní 2010 –
Defektoskopia Nový Smokovec 15. – 16. 4. 2010 2

Medzinárodná konferencia vojenskej a špeciálnej
techniky Bratislava 5. 5. 2010 1

Konferencia – Znovu použitie materiálov na stavebné
účely Nový Smokovec 20. – 21. 5. 2010 1

Medzinárodná vedecká konferencia – Nové trendy
v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2010 Nitra 27. 5. 2010 1

Odborný seminár – Autorizačná skúška SKSI Bratislava 7. 6. 2010 1
ŽSR – odborný seminár Strečno 29. 9. 2010 1
Konferencia – Energia v budovách na modrej planéte  Zuberec 8. 10. 2010 1

4.6.4    Publikačná činnosť

Zamestnanci SÚTN prispeli v roku 2010 týmito článkami a prekladmi do časopisu Normalizácia:

Normalizácia č. 1
Ing. Peter Lakatoš, CSc. ISO 9004: 2009 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na

základe manažérstva kvality
Ing. Božena Tušová Vyhodnotenie úloh a činnosti technickej normalizácie za rok 2009
Ing. Andrej Svatík, CSc. XIX. fórum normalizátorov Slovenska 2010
Ing. Ivanka Lukáčová Súbory noriem na bezpečnosť elektrického náradia
Ing. Jaroslav Maco Nové normy ISO zvyšujú úroveň bezpečnosti žeriavov na celom svete
Oľga Stropkovičová Od oddelenia noriem SLTK k Infocentru SÚTN
Ing. Drahomíra Sekerešová Spoločná terminológia pre energetickú efektívnosť
Ing. Henrieta Tölgyessyová Energetická efektívnosť v budovách

Normalizácia č. 2
Ing. Božena Tušová ZSVTS oslávil 20. výročie
Ing. Andrej Svatík, CSc. CEN a CENELEC majú spoločné Riadiace stredisko
Ing. Jaroslav Maco Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov
Ing. Henrieta Tölgyessyová Zasadanie poradnej skupiny stavebného sektora
Ing. Andrej Svatík, CSc. XIX. fórum normalizátorov Slovenska
Ing. Adriana Lengyelová Bezpečná hra – Smerovanie svetových hračiek k bezpečnosti
Ing. Adriana Lengyelová Rastúce povedomie – Bezpečnosť detí nie je náhoda
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Ing. Adriana Lengyelová TK 115 Hračky a výrobky pre deti a na ochranu detí
Ing. Eva Marsová Technická normalizácia v oblasti tuhých biopalív a tuhých alternatívnych

palív

Normalizácia č. 3
Ing. Arpád Gonda Príhovor
Ing. Ľubica Pernecká Posolstvo k Svetovému dňu normalizácie 14. októbra 2010
Ing. Ľubica Pernecká Valné zhromaždenie CEN
Ing. Andrej Svatík, CSc. Valné zhromaždenie CENELEC
Ing. Igor Hladík Zasadnutie Európskeho fóra pre distribúciu noriem
Ing. Adriana Lengyelová Zasadnutie CEN/TC 308 Charakterizácia kalov, CEN/TC 345 Charakteri-

zácia pôdy a CEN/TC 292 Charakterizácia odpadov
Ing. Ivanka Lukáčová Požiadavky na ekodizajn domácich chladiacich spotrebičov a informácie

pre spotrebiteľa
Ing. Ivana Hrubá „Bezpečná voda“
Ing. Ľubica Pernecká On-line tvorba noriem – Zabezpečenie významného pokroku v práci ko-

misií ISO
Ing. Ľubica Pernecká Publikácia ISO Budovanie dôvery – Nástroje na posudzovanie zhody
Ing. Eva Marsová Čaká nás certifikácia biomasy produkovanej trvalo udržateľným spôso-

bom na energetické použitie

Normalizácia č. 4
Ing. Nadežda Sládková Seminár pri príležitosti  Svetového dňa normalizácie
Ing. Andrej Svatík, CSc. Pokyn CEN/CENELEC č. 6
Ing. Henrieta Tölgyessyová Zasadanie poradnej skupiny stavebného sektora CEN
Ing. Henrieta Tölgyessyová  Zasadanie technickej komisie CEN/TC 250 Konštrukčné eurokódy
Ing. Eva Podobová, CSc, Prvé zasadnutie projektovej komisie CEN/TC 403 „Estetické chirurgické

služby“
Ing. Adriana Lengyelová Posudzovanie prínosov – Vďaka účasti na normalizácii návratnosť inves-

tícií prudko stúpa

Publikovanie v iných časopisoch

Spravodajca Protipožiarna ochrana  a záchranná služba 2/2010 – Implementácia eurokódov v SR a po-
žiarna odolnosť stavebných konštrukcií (Ing. Tölgyessyová)

Haus Technik 4/2010 – Prepracovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov, príprava na novú
generáciu noriem (Ing. Tölgyessyová)

Techcon 4/2010 – Schválená smernica o energetickej hospodárnosti budov

Publikované články v Newsletter ÚNMS SR

Newsletter č. 1 (26. 1. 2010)
Ing. A. Lengyelová Nová technická komisia

Newsletter č.2 (11. 2. 2010)
Ing. Mgr. G. Dubcová, PhD. ISO 26000 a spoločenská zodpovednosť
Ing. Ľ. Pernecká Nová organizačná štruktúra CEN a CENELEC

Newsletter č. 3 (2. 3. 2010)
Ing. H. Tölgyessyová Implementácia eurokódov od 1. apríla 2010

Newsletter č.4 (16. 3. 2010)
Ing. H. Tölgyessyová Národné prílohy k normám STN EN ISO 13790 a EN 13670
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Newsletter č.5 (26. 3. 2010)
Ing. H. Tölgyessyová Účasť SÚTN na výstave Coneco/ Racioenergia 2010

Newsletter č. 6 (20. 4. 2010)
Ing. A. Svatík, CSc. XIX. Fórum normalizátorov Slovenska
Ing. A. Špačková Solar Keymark: certifikát uznávaný v rámci celej EÚ

Newsletter č.7 (4. 5. 2010)
Ing. H. Tölgyessyová Stretnutie poradnej skupiny pre stavebný dozor CEN

Newsletter č. 8 (17. 5. 2010)
Ing. Eva Marsová Nová norma: tuhé biopalivá

Newsletter č. 9 (1. 6. 2010)
Ing. H. Tölgyessyová Nová publikácia

Newsletter č.10 (15. 6. 2010)
Ing. Jana Čavojová Odborná konferencia k vydaniu normy STN EN 15733

Newsletter č. 11 (16. 7. 2010)
Ing. Ľ. Pernecká Valné zhromaždenie CEN a CENELEC

Newsletter č. 12 (17. 8. 2010)
Ing. Ľ. Pernecká Spoločné 6. výročné zasadnutie CEN - CENELEC

Newsletter č. 13 (2. 9. 2010)
Ing. Ľ. Pernecká Posolstvo k Svetovému dňu normalizácie 14. októbra 2010

Newsletter č. 14 (17. 9. 2010)
Ing. A. Svatík, CSc. Ustanovujúce zasadnutie Pracovnej skupiny PS 705

Newsletter č. 16 (18. 10. 2010)
Ing. M. Piklová 24.odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie
Ing. Ľ. Pernecká Otvorené zasadanie na Valnom zhromaždení ISO v Oslo

Newsletter č. 17 (29. 10. 2010)
Ing. P. Fischer SÚTN vystavovateľom na Elektro Expo 2010

Newsletter č. 18 (12. 11. 2010)
Ing. E. Podobová, CSc. Zasadnutie CEN/TC 403 v Bratislave

Newsletter č. 19 (29. 11. 2010)
Ing. I. Hrubá Nová norma na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari

4.6.5    Marketing

Aj v roku 2010 prebiehalo poskytovanie informácií o nových produktoch a službách na webovej stránke,
telefonicky a prostredníctvom e-mailov.

V roku 2010 sa uskutočnili viaceré prezentácie Infocentra a služieb poskytovaných SÚTN pre žiakov
stredných škôl a univerzít.

SÚTN sa zúčastnil v rámci expozície ÚNMS SR v dňoch 3. – 5. 3. 2010 výstavy INDUSTRY EXPO, ktorá sa
konala v priestoroch Incheby v Bratislave. V dňoch 23. – 27. 3. 2010 v rámci expozície MVRR SR sme sa
prezentovali na 31. ročníku veľtrhu stavebníctva CONECO tiež v priestoroch Bratislavskej Incheby.

V dňoch 29. 9. 2010 až 1. 10. 2010 sa SÚTN ako vystavovateľ zúčastnil na veľtrhu elektrotechniky, elek-
troniky a energetiky ELEKTRO EXPO 2010 v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. V rámci sprie-
vodného prednáškového programu mal riaditeľ obchodného úseku SÚTN taktiež priestor prezentovať po-
rtfólio svojich hlavných činností.

Uvedené podujatia sme využili na prezentáciu produktov a služieb, najväčší záujem zákazníkov vzbudila
služba STN-online, predovšetkým na výstavách CONECO a ELEKTROEXPO, kde ju ocenili aj mnohí jej
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súčasní používatelia združení v Slovenskej komore stavebných inžinierov, resp. v Slovenskom elektro-
technickom zväze – Komore elektrotechnikov Slovenska, ďalej to bola oblasť noriem ohľadne energetic-
kej hospodárnosti budov a pripravovaná norma ISO 26000 o spoločenskej zodpovednosti.

4.7    Náklady organizácie na činnosť

Na financovanie tvorby, schvaľovania a vydávania slovenských technických noriem, na medzinárodnú
spoluprácu a na ďalšie činnosti podmieňujúce vyššie uvedené výkony bol SÚTN v roku 2010 poskytnutý
bežný transfer zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 1 279 301 EUR. V roku 2010 boli na financovanie
činnosti SÚTN použité aj nevyčerpané prostriedky bežného transferu z roka 2009, a to vo výške 113 632
EUR.

4.7.1    Činnosti plne financované zo štátneho rozpočtu

Prostriedky bežného transferu boli použité v súlade s ich účelom definovaným v Kontrakte č. 1/2010 uza-
tvorenom s ÚNMS SR, a to na zabezpečenie plnenia 3 cieľov stanovených v rámci podprogramu 08203 –
Technická normalizácia v systéme programového rozpočtovania v celkovej výške 1 037 527 EUR a to
nasledovne:

a)  tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem (STN) – implementácia 100 %
európskych noriem prijatých organizáciami CEN, CENELEC, ETSI do 31. 12. 2010, ktoré majú
termín zavedenia do sústavy národných noriem do 30. 10. 2010 (etapa dop) – cieľ 1,
na plnenie tohto cieľa boli použité prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 814 353 EUR (770 512 EUR
z transferu na rok 2010, 43 841 EUR z nevyčerpaného transferu roka 2009), z toho:
– 200 637 EUR bolo použité na úhradu faktúr spracovateľom normalizačných úloh,
–  613 716 EUR na úhradu mzdových a sociálnych nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na

tvorbe, preberaní, schvaľovaní a vydávaní STN vrátane odmien za dohody vykonávané mimo pra-
covného pomeru,

b)  činnosti národného normalizačného orgánu (NNO) v medzinárodnej spolupráci, zabezpečenie
sprístupnenia 100 % návrhov európskych noriem CEN, CENELEC a ETSI na verejné prerokovanie
a hlasovanie – cieľ 2,
na plnenie tohto cieľa boli použité prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 140 227 EUR, z toho:
– 15 500 EUR predstavovali cestovné náklady na účasť zástupcov SÚTN na valných zhromažde-

niach, na zasadnutiach poradných komisií a pracovných skupín riadiacich orgánov medzinárodných
a európskych normalizačných organizácií,

– 124 727 EUR na úhradu mzdových a sociálnych nákladov za zamestnancov podieľajúcich sa na
zabezpečení činnosti NNO, vrátane odmien za dohody vykonávané mimo pracovného pomeru.

c)  zabezpečenie spracovania 100 % vydaných noriem STN a 100 % prijatých noriem z medzinárodných,
európskych a zahraničných normalizačných organizácií a ich sprístupnenie v papierovej alebo
elektronickej podobe na prezenčné štúdium verejnosti – cieľ 3,
na plnenie tohto cieľa boli použité prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 82 947 EUR, z toho:
– 82 947 EUR na úhradu mzdových a sociálnych nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na plnení

tohto cieľa, vrátane odmien za dohody vykonávané mimo pracovného pomeru.

4.7.2    Činnosti čiastočne financované zo štátneho rozpočtu

SÚTN zabezpečoval v priebehu roka 2010 v súlade s Kontraktom č. 1/2010 uzatvoreným s ÚNMS SR ok-
rem činností uvedených v časti 4.7.1 aj plnenie ďalších úloh, ktoré boli financované tak zo štátneho rozpoč-
tu (355 406 EUR), ako aj z vlastných zdrojov (960 279 EUR), pričom k najdôležitejším úlohám patrili:

a) Zabezpečovanie tlače noriem, príprava a spracovanie Vestníka ÚNMS SR, grafické spracovanie
a tlač publikácií súvisiacich s normalizáciou, metrológiou, kvalitou a posudzovaním zhody
a.1  príprava a spracovanie Vestníka ÚNMS SR a grafické spracovanie a tlač publikácií súvisiacich

s normalizáciou, metrológiou, kvalitou a posudzovaním zhody (napr. komentáre a príručky k vy-
dávaným normám, ...),

a.2 tlač a dotlač noriem, publikácií a výroba fotokópií STN a zahraničných noriem.
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b) Činnosti súvisiace s implementáciou európskej značky zhody KEYMARK na národnej úrovni
b.1 vytváranie podmienok pre aktívnu spoluprácu s Certifikačnou radou CEN (CCB) a zapájanie sa

do práce v rámci permanentnej pracovnej skupiny CCB/MG,
b.2 evidencia a spolupráca s certifikačnými orgánmi na udeľovanie značky KEYMARK, príprava li-

cenčných zmlúv, spracovanie evidencie majiteľov licencií, správa licenčných poplatkov, zabez-
pečenie komunikácie s CEN,

b.3 prezentovanie a propagovanie systému európskej značky KEYMARK a vytváranie vhodného
prostredia pre dobrovoľné skúšanie produktov tak v neharmonizovanej oblasti, ako aj v regu-
lovanej sfére.

c) Predaj a distribúcia noriem, publikácií, periodík a elektronických produktov a služieb súvisia-
cich s technickou normalizáciou
c.1 predaj a distribúcia STN a zahraničných noriem,
c.2 predaj a distribúcia Vestníka ÚNMS SR a publikácií súvisiacich s normalizáciou, metrológiou,

kvalitou a posudzovaním zhody,
c.3  predaj a distribúcia časopisu Normalizácia,
c.4 poskytovanie informácií formou rešeršných služieb z databáz, tvorba a predaj elektronických

produktov a služieb.

d) Marketing a vzdelávanie
d.1 vypracovanie marketingového plánu, štvrťročné vyhodnocovanie predajnosti noriem a publikácií,

realizácia opatrení na podporu predaja (napr. ponukové listy, informačné letáky k novým nor-
mám, účasť na výstavách a veľtrhoch, ...),

d.2 zabezpečovanie vzdelávacích podujatí pre zamestnancov ústavu (napr. BOZP, účtovníctvo, roz-
počtové pravidlá, interné vzdelávanie – IS BINOR, DISNOR, WORD, EXCEL, SOFTIP, LotusNo-
tes, ...),

d.3 organizovanie seminárov, kurzov a školení pre verejnosť v oblasti TN (napr. Fórum norma-
lizátorov, seminár k Svetovému dňu normalizácie, semináre k vydávaným normám, ...).

e) Správa počítačovej siete a techniky
e.1 zabezpečovanie prevádzky výpočtovej a kancelárskej techniky,
e.2 výber, nákup a inštalácia novej výpočtovej techniky realizovaných z bežných výdavkov (obstará-

vacia hodnota hmotný majetok do 1 700,- EUR resp. nehmotný majetok do 2 300,- EUR ),
e.3 zabezpečovanie plynulosti a bezpečnosti prevádzky celej počítačovej siete (vrátane kabeláže,

aktívnych prvkov a serverov).

f) Ostatné činnosti ústavu,
f.1 financovanie, vedenie účtovníctva a výkazníctva,
f.2 správa a ochrana majetku,
f.3 manažment a kontrola,
f.4 vedenie skladového hospodárstva,
f.5 autoprevádzka,
f.6 vybavovanie domácich a zahraničných pracovných ciest.

Na zabezpečenie týchto činností vrátane systému manažérstva kvality vynaložil SÚTN v roku 2010 cel-
kom 1 315 565 EUR a to nasledovne:

● 640 368 EUR predstavovali mzdové a sociálne náklady na zamestnancov podieľajúcich sa na za-
bezpečovaní činností čiastočne financovaných o štátneho rozpočtu, z čoho 285 616 EUR bolo hra-
dených zo štátneho rozpočtu;

● 104 663 EUR predstavovali náklady na spotrebované nákupy (materiál, energie), z čoho 17 013 EUR bo-
lo hradených zo štátneho rozpočtu – z nevyčerpaného transferu roka 2009;

● 405 135 EUR predstavovali náklady na služby (opravy a udržiavanie, telekomunikačné a poštovné
služby, nájomné, odvoz a likvidácia odpadu, upratovacie služby, poradenstvo a pod.), z toho
52 718 EUR bolo hradených zo štátneho rozpočtu – z nevyčerpaného transferu roka 2009;

● 148 836 EUR tvorili náklady na odpisy dlhodobého majetku, tvorbu rezerv a opravných položiek;
● 16 563 EUR tvorili ostatné náklady (poistenie majetku, dane a poplatky vrátane bankových, kurzové

straty a pod.).
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5    Rozpočet

5.1 Hospodárenie SÚTN za rok 2010

Celkový upravený rozpočet určený rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 zo
strany ÚNMS SR ako i plánovanými vlastnými výnosmi bol nasledovný:

Bežný transfer zo štátneho rozpočtu (záväzný ukazovateľ):
Rozpis rozpočtu bežného transferu na rok 2010 1 279 301 EUR
Nevyčerpaný bežný transfer z roka 2009 113 632 EUR

Bežný transfer spolu: 1 392 933 EUR

Plánované vlastné výnosy SÚTN:
Tržby za služby 362 730 EUR
Tržby za vlastné výrobky 460 000 EUR
Zmena stavu zásob 1 000 EUR
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 116 565 EUR
Výnosy z transferov od ES 22 502 EUR
Ostatné výnosy  11 750 EUR

Plánované vlastné výnosy spolu 974 547 EUR
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Podrobné členenie nákladov a výnosov za rok 2010, ich porovnanie s upraveným rozpočtom a rokom
2009 je uvedené v nasledovných tabuľkách

Vybrané ukazovatele hospodárenia SÚTN za rok 2010 a porovnanie s rozpočtom

Tabuľka 11
Údaje sú v EUR

Účet Názov účtu Rozpočet
na rok 2010

Skutočnosť
2010

% plnenia
rozpočtu

501 Spotreba materiálu 53 000 51 067 96,4 %

502 Spotreba energie 55 000 53 596 97,4 %

511 Opravy a udržiavanie 57 500 57 848 100,6 %

512 Cestovné 15 000 14 772 98,5 %

513 Náklady na reprezentáciu 8 000 7 486 93,6 %

518 Ostatné služby 550 000 541 166 98,4 %

521 Mzdové náklady 1 040 000 1 043 178 100,3 %

524 Zákonné sociálne poistenie 340 000 342 807 100,8 %

525 Ostatné sociálne poistenie 12 100 12 214 100,9 %

527 Zákonné sociálne náklady 63 000 63 559 100,9 %

532 Daň z nehnuteľností 4 280 4 280 100,0 %

538 Ostatné dane a poplatky 1 000 956 95,6 %

54 Ostatné prevádzkové náklady 4 500 3 910 86,9 %

551 Odpisy dlhodobého majetku 105 000 110 839 105,6 %

553 Tvorba ostatných rezerv 50 000 36 660 73,3 %

558 Tvorba ostatných opravných položiek 2 500 1 337 53,5 %

563 Kurzové straty 600 628 104,7 %

556 Ostatné finančné náklady 6 000 6 549 109,2 %

591 Daň z príjmu 0 360

Náklady spolu 2 367 480 2 353 212 99,4 %

601 Tržby za vlastné výrobky 460 000 417 877 90,8 %

602 Tržby z predaja služieb 362 730 412 055 113,6 %

613 Zmena stavu zásob výrobkov 1 000 -18 932

648 Ostatné výnosy 10 000 9 594 95,9 %

653 Zúčtovanie ostatných rezerv 110 565 110 564 100,0 %

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek 6 000 6 000 100,0 %

662 Úroky 1 600 1 324 82,8 %

663 Kurzové zisky 150 206 137,3 %

681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR 1 392 933 1 392 933 100,0 %

656 Výnosy z kapitálových transferov od ES 22 502 22 409 99,6 %

Výnosy spolu 2 367 480 2 354 030 99,4 %

Hospodársky výsledok 0 818
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Vybrané ukazovatele hospodárenia SÚTN za rok 2010 a porovnanie s rokom 2009
Tabuľka 12

Údaje sú v EUR

Náklady a Výnosy SÚTN
v r. 2009 a 2010 – skutočnosť

Účet Názov účtu
Rok 2010 Rok 2009 2010/2009

v %

501 Spotreba materiálu 51 067 74 677 68,4

502 Spotreba energie 53 596 64 374 83,3

511 Opravy a udržiavanie 57 848 64 569 89,6

512 Cestovné 14 772 15 552 95,0

513 Náklady na reprezentáciu 7 486 8 139 92,0

518 Ostatné služby 541 166 557 001 97,2

521 Mzdové náklady 1 043 178 1 026 157 101,7

524 Zákonné sociálne poistenie 342 807 336 127 102,0

525 Ostatné sociálne poistenie 12 214 11 777 103,7

527 Zákonné sociálne náklady 63 559 59 201 107,4

532 Daň z nehnuteľností 4 280 4 280 100,0

538 Ostatné dane a poplatky 956 1 508 63,4

542 Ostatné pokuty, penále 2 547 2 320 109,8

548 Ostatné prevádzkové náklady 1 363 1 537 88,7

551 Odpisy dlhodobého majetku 110 839 111 081 99,8

553 Tvorba ostatných rezerv 36 660 110 565 33,2

558 Tvorba ostatných opravných položiek 1 337 6 154 21,7

563 Kurzové straty 628 576 109,0

568 Ostatné finančné náklady 6 549 5 014 130,6

591 Daň z príjmu 360 357 100,8

5** Účtová trieda 5 celkom 2 353 212 2 460 966 95,6

601 Tržby za vlastné výrobky 417 877 484 157 86,3

602 Tržby z predaja služieb 412 055 307 177 134,1

613 Zmena stavu zásob výrobkov -18 932 17 488 -108,3

648 Ostatné výnosy 9 594 6 974 137,6

653 Zúčtovanie ostatných rezerv 110 564 74 314 148,8

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek 6 000 39 15 384,6

662 Úroky 1 324 1 797 73,7

663 Kurzové zisky 206 110 187,3

681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR 1 392 933 1 549 492 89,9

686 Výnosy z kapitálových transferov od ES 22 409 33 751 66,4

6** Účtová trieda 6 celkom 2 354 030 2 475 299 95,1

HV Výsledok hospodárenia 818 14 333
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Stručný komentár k vybraným významným druhom nákladov a výnosov:

Výška nákladov k 31. 12. 2010 dosiahla úroveň 2 353 212 EUR, čo predstavovalo 4,4 % pokles v porov-
naní s rokom 2009 a hodnota výnosov za rovnaké obdobie dosiahla úroveň 2 354 030 EUR, čo v porov-
naní s predchádzajúcim rokom znamenalo 4,9 % pokles. Z uvedených skutočností vyplýva, že v roku
2010 zaznamenal SÚTN kladný hospodársky výsledok v sume 818 EUR.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy

Čerpanie jednotlivých nákladových položiek tejto účtovnej skupiny zodpovedalo plánovaným a očakáva-
ným hodnotám.

Výrazný pokles nákladov na materiál v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený najmä
z dôvodu zníženia počtu vytlačených strán noriem a ostatných publikácií, resp. periodík, čo malo výrazný
vplyv na množstvo spotrebného materiálu použitého v tlačiarenských zariadeniach a na spotrebu papiera.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil túto kategóriu nákladov bolo zníženie výdavkov na nákup drobného
hmotného majetku. (napr. vybavenie kancelárií, kancelárska technika)

Pokles nákladov na energie bol v roku 2010 relatívny, a to z dôvodu, že v roku 2009 boli tieto náklady
negatívne ovplyvnené predčasným ukončením odberu tepla jednou z organizácií sídliacich na Karlove-
skej ul. 63 (BIONT a.s. k 1. 8. 2009). Tento zvýšený odber nám bol začiatkom roka 2010 zo strany SMÚ
dobropisovaný, ale až po účtovnom ukončení roka 2009, takže sa to v nákladoch roka 2009 neprejavilo.

Služby

Čerpanie nákladov na služby za 1 – 12/2010 zaznamenalo taktiež v porovnaní s rokom 2009 pokles
o 3,7 % a zodpovedalo plánovaným a očakávaným hodnotám. Najväčšiu časť z týchto nákladov predsta-
vovali náklady na spracovanie normalizačných úloh, a to 200 396 EUR. Ďalšími významnými položkami
boli náklady na realizáciu auditov a analýz, oprava a údržba, nájomné a zabezpečovanie školení a vzde-
lávania zamestnancov.

Osobné náklady

Výška mzdových nákladov za 1 – 12/2010 dosiahla plánovanú úroveň, pričom sme dosiahli hodnotu
priemerných platov zodpovedajúcu úrovni Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2010 predstavo-
vali osobné náklady čiastku 1 461 758 EUR, čo predstavuje v porovnaní z predchádzajúcim rokom len
veľmi mierny nárast (o necelé 2 %).

Odpisy, rezervy, opravné položky

V tejto účtovnej skupine sú vykazované odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, opravné
položky k pohľadávkam a rezervy. K 31. 12. 2010 tvorí výška nákladov na odpisy čiastku 110 839 EUR,
náklady na vytvorenie opravnej položky k pohľadávkam (neuhradené faktúry po dobe splatnosti viac ako
360 a 720 dní) 1 337 EUR a náklady na vytvorenie rezerv (na nevyčerpanú dovolenku a na vyplatenie
odmien) boli zaúčtované v sume 36 660 EUR. Náklady tejto účtovnej skupiny dosiahli plánovanú úroveň
na rok 2010.

Finančné náklady

Výška finančných nákladov dosiahla v roku 2010 úroveň 7 177 EUR, z čoho najväčší podiel tvorili nákla-
dy na poistenie majetku a zvyšok kurzové straty a bankové poplatky.

VÝNOSY

Tržby za vlastné výkony a tovar

Za rok 2010 sme vykázali tržby za vlastné výrobky vo výške 417 877 EUR, čo predstavuje pokles
o 13,7 % v porovnaní z predchádzajúcim rokom. Tržby za služby zaznamenali síce nárast takmer 35 %
na úroveň 412 055 EUR, ktorý však výrazne ovplyvnila fakturácia príspevku na preklady harmonizova-
ných noriem do európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC. Nárast ostatných vlastných
výnosov z predaja služieb (elektronické verzie noriem a publikácií, služba STN-online, služby Infocentra,
tlačiarenské služby, Certifikačný orgán) predstavoval oproti minulému roku 20,6 %.
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Bez fakturácie príspevku na preklady harmonizovaných noriem do európskych normalizačných organizá-
cií CEN a CENELEC dosiahla táto kategória výnosov medziročný prepad o 7 214 EUR.

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

V tejto účtovnej skupine sa účtujú prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia
ocenené výrobnými nákladmi. K 31. 12. 2010 predstavuje táto položka zápornú hodnotu -18 932 EUR,
a to z dôvodu nižšieho množstva vytlačených dokumentov než boli predané. Toto sa samozrejme pozitív-
ne prejavilo v poklese stavu skladových zásob.

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek

V tejto účtovnej skupine bolo v roku 2010 účtované o použití všetkých rezerv vytvorených v decembri
2009, a to o použití rezervy na nevyčerpanú dovolenku, o čiastočnom použití a rozpustení rezervy na
odmeny za splnenie úloh roka 2009. Za rok 2010 predstavovala hodnota tejto položky výnosov čiastku
110 564 EUR. V priebehu roka 2010 tu bolo taktiež účtované o zrušení opravnej položky k zásobám
v sume 6 000 EUR.

Finančné výnosy

V tejto účtovnej skupine vykazujeme najmä výnosy z peňažných prostriedkov na bežnom účte vedenom
v Štátnej pokladnici a kurzové zisky, čo v roku 2010 predstavovalo spolu 1 230 EUR.

Výnosy z transferov

V tejto skupine je účtovaný bežný transfer zo štátneho rozpočtu vo výške uhradených výdavkov v roku
2010. K 31. 12. 2009 to predstavovalo spolu čiastku 1 392 933 EUR. Ako výnos z bežného transferu zo
štátneho rozpočtu bolo účtované okrem transferu roka 2010 (1 279 301 EUR) aj použitie nevyčerpaného
transferu z roka 2009 (do 31. 3. 2010) vo výške 113 632 EUR.

Prostriedky nevyčerpaného bežného transferu z roka 2009 boli použité v súlade s ustanovením § 8 ods. 5
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. v rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. 3. 2010, a to na úhra-
du bežných výdavkov s výnimkou miezd a s nimi súvisiacich odvodov. Suma 43 841 EUR z nevyčerpa-
ných prostriedkov roka 2009 bola vyplatená spracovateľom normalizačných úloh. Ďalej boli tieto pro-
striedky použité na úhradu dodávok energií a vody (17 013 EUR), na nájomné (10 288 EUR) a na ostatné
služby (42 490 EUR).

Ďalej v tejto skupine výnosov vykazujeme výnosy z transferov poskytnutých z Európskych spoločenstiev
a to kapitálové – vo výške odpisov z dlhodobého majetku obstaraného v rámci projektov Phare realizova-
ných ešte pred vstupom SR do EÚ – v sume 22 409 EUR.

Porovnanie vybraných ukazovateľov hospodárenia SÚTN za roky 2006 až 2010:

Náklady
Tabuľka 13

Údaje sú v EUR

Názov Účet 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

Spotrebované nákupy 50 257 817 236 573 151 663* 139 050* 104 663*

Služby 51 689 272 636 792 588 960 647 582 621 172

Osobné náklady 52 1 234 449 1 346 611 1 436 434 1 433 263 1 461 758

Dane a poplatky 53 4 946 5 145 5 145 5 788 5 236

Ostatné náklady 54,56 13 975 60 446 16 132 7 127 11 187

Odpisy, rezervy, opravné položky 55 180 110 185 786 209 454 227 799 148 836

Daň z príjmu 59 0 0 797** 357** 360**

Náklady celkom 2 380 568 2 471 354 2 407 289 2 460 966 2 353 212

*  V rokoch 2008, 2009 a 2010 sa neúčtovalo o predanom tovare.
** Z predaja majetku a inzercie uverejnenej v časopise Normalizácia.
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Výnosy
Tabuľka 14

Údaje sú v EUR

Názov Účet 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

Tržby za služby 602 221 337 333 732 307 442 307 178 412 055

Tržby za tovar/výrobky 604/601 592 379 609 175 566 720 484 157 417 877

Aktivácia/zmena stavu
výrobkov (od r.2008) 621/613 122 950 113 623 44 745 17 488 -18 932

Ostatné výnosy 64x,66x 30 837 30 074 9 493 8 881 11 124

Zúčtovanie rezerv
a opravných položiek 65x 0 0 93 806 74 353 116 564

Výnosy z transferov

 – štátny rozpočet

 – bežné transfery od ES

 – kapitálové transfery od ES

68x
1 508 166

44 316

0

1 360 453

43 849

0

1 380 867

6 008

58 654

1 549 492

0

33 751

1 392 933

0

22 409

Výnosy celkom 2 519 950 2 490 938 2 472 715 2 475 300 2 354 030

Hospodársky výsledok + 139 381 + 19 584 + 65 425 + 14 334 + 818

5.2    Investičná oblasť

SÚTN v priebehu roka 2010 nakladal s majetkom v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. V sledovanom období SÚTN obstaral nasledovný dlhodobý
hmotný a nehmotný majetok:

Tabuľka 15

Dlhodobý hmotný majetok:
Názov Obstarávacia cena

PC DELL + SW k DocuTech 7 000,00 EUR
HP Rack zostava 4 110,35 EUR
HP Diskové pole 8 206,37 EUR
HP Blade zostava 17 182,28 EUR
Spolu za dlhodobý hmotný majetok: 36 499,00 EUR
Dlhodobý nehmotný majetok

Názov Obstarávacia cena
Technické zhodnotenie IS Binor (úprava plánu TN, úprava generovania harmonizácii,
elektronické spracovanie plánovacích listov, úprava titulnej strany a plán TN) 12 589,30 EUR

Technické zhodnotenie STN-Online portálu a www stránky (filtrovanie IP adries
a administrácia zákazníkov certifikátmi, zobrazovanie obsahov noriem) 12 740,00 EUR

Technické zhodnotenie IS Disnor (prepojenie s fiškálnym modulom a fiškálnou
tlačiarňou) 7 820,27 EUR

WMware Essentials Plus 3 231,94 EUR
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok: 36 381,41 EUR
Celkom obstaraný dlhodobý majetok: 72 880,41 EUR

V decembri 2010 bolo ešte dodané technické zhodnotenie STN-Online portálu a www stránky v hodnote
4 590 EUR. Nakoľko tieto úpravy boli do IS nasadené až 1. 1. 2011, bolo uvedené technické zhodnotenie
zaradené do používania až v mesiaci január 2011.
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V priebehu roka 2010 nebol vyradený z účtovnej evidencie žiaden dlhodobý hmotný, resp. nehmotný
majetok

5.3    Verejné obstarávanie

SÚTN v roku 2010 obstarával nové tovary a služby len formou zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami.
Ostatné nakupované tovary a služby boli dodávané monopolnými dodávateľmi, dodávateľmi vlastniacimi
na predmet obstarávania autorské práva a dodávateľmi vybranými na základe verejného obstarávania
uskutočneného v minulých rokoch. Pri nákupoch spotrebného materiálu k PC (tonery, cartridge, pásky),
médiách (disketa, CD, DVD, Blu-ray), náhradných dielov k výpočtovej technike sa dodávatelia vyberali na
základe prieskumu trhu, a to oslovením jednotlivých firiem, resp. na základe cenníkov, ktoré nám dodali
alebo ich mali zverejnené na svojich webových stránkach. Vybraný bol dodávateľ s najnižšou cenou.

5.4    Pohľadávky, záväzky

5.4.1    Pohľadávky

SÚTN k 31. 12. 2010 eviduje pohľadávky v celkovej sume 86 001 EUR, pričom 87 % z nich tvoria pohľa-
dávky voči odberateľom našich výrobkov a služieb (74 532 EUR). Zvyšnú časť pohľadávok predstavuje
najmä nadmerný odpočet DPH za mesiac december 2010 (10 281 EUR) a pohľadávka za škodu spôso-
benú vlámaním do priestorov SÚTN, ktorú si uplatňujeme v súdnom konaní. V lehote splatnosti eviduje-
me k 31. 12. 2010 pohľadávky vo výške 70 469 EUR, pričom ide sa o plnenia realizované záverom roka
2010, ktoré majú lehotu splatnosti začiatkom roka 2011. Po lehote splatnosti vykazujeme pohľadávky
v sume 15 532 EUR, z čoho 6 399 EUR predstavujú pohľadávky, ktoré majú so zostatkovú dobou splat-
nosti nad 360, resp. 720 dní. Na tieto pohľadávky bola vytvorená opravná položka vo výške 20 a 50 %
z ich nominálnej hodnoty, čo predstavuje spolu 1 491 EUR.

5.4.2    Záväzky

K 31. 12. 2010 eviduje SÚTN záväzky v celkovej sume 228 780 EUR. Z tejto sumy tvoria záväzky voči
dodávateľom hodnotu 73 585 EUR (len v lehote splatnosti), čiastku 92 423 EUR predstavujú záväzky
vyplývajúce zo zúčtovania miezd, odvodov a dane zo závislej činnosti za december 2010, ktoré boli
splatné v januári 2011. K významným záväzkovým položkám vykazovaným ku koncu roka 2010 ďalej
patria rezervy v sume 36 660 EUR, nevyfakturované dodávky v čiastke 12 520 EUR, záväzky zo sociál-
neho fondu v sume 13 232 EUR a daň z príjmov za rok 2010 splatná do 31. 3. 2011 v sume 360 EUR.

5.5    Kontrolná činnosť SÚTN za rok 2010

V roku 2010 sa v SÚTN vykonávala pravidelná kontrolná činnosť, ktorá bola zameraná na dodržiavanie
interných smerníc a rozhodnutí generálneho riaditeľa SÚTN a všeobecne záväzných právnych predpisov,
ktoré sú pri svojej práci povinní dodržiavať zamestnanci ústavu.

5.5.1    Vykonané interné kontroly

1)  Kontrola plnenia úloh z porád vedenia SÚTN
Plnenie:
Kontrola plnenia úloh z porád vedenia SÚTN sa uskutočnila každých 14 dní na 22 poradách vedenia
ústavu v priebehu roka 2010. Bolo tu kontrolované plnenie operatívnych a trvalých úloh vyplývajúcich
zo zabezpečovania predmetu činnosti SÚTN a taktiež bola kontrola realizácie mimoriadnych úloh.

2)  Kontrola použitia prostriedkov určených na financovanie úloh plánu technickej normalizácie
Plnenie:
V priebehu roka 2010 boli vykonané 2 kontroly použitia prostriedkov určených na financovanie úloh
plánu technickej normalizácie. Nedostatky neboli zistené.

3)  Predbežná a priebežná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kon-
trole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov
Plnenie:
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná pred realizáciou každého výdavku. Vykonávanými kontro-
lami neboli zistené nedostatky pri dodržiavaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pripravovaných fi-
nančných operácií, ich súladu so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, s internými smernica-
mi a rozhodnutiami generálneho riaditeľa SÚTN a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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4)  Kontrola vybavovania objednávok STN
Plnenie:
Vybavovanie objednávok bolo kontrované pravidelne mesačne, pričom kontrola bola zameraná na
dodržiavanie ustanovenia § 6 ods. 3 písm. i) zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadav-
kách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v zmysle ktorého musí byť distribúcia vydaných slovenských technických noriem zabezpe-
čená do dvoch týždňov od doručenia objednávky alebo podľa dohody s odberateľom. Nedostatky ne-
boli zistené.

5)  Kontrola peňažných prostriedkov v pokladni
Plnenie:
V priebehu roka 2010 boli vykonané 4 kontroly pokladničnej hotovosti, a to v termínoch 31. 3. 2010,
30. 6. 2010, 30. 9. 2010 a k 31. 12. 2010. Nedostatky neboli zistené.

6)  Kontrola dodržiavania fondu pracovného času
Plnenie:
V priebehu roka 2010 bolo mesačne zo strany referátu personálnej práce a aj jednotlivých vedúcich
pracovníkov kontrolované dodržiavanie odpracovaného pracovného času a stanoveného pružného
a pevného pracovného času. Drobné nedostatky boli zistené len v ojedinelých prípadoch, a to len
v nedodržaní pevného pracovného času.

7)  Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Plnenie:
V priebehu roka 2010 boli vykonané 2 kontroly dodržiavania jednotlivých ustanovení zákona o verej-
nom obstarávaní pri nákupe tovarov a služieb v SÚTN. Nedostatky neboli zistené.

8)  Sledovanie a kontrola plnenia dátumu dop v súlade s pravidlami CEN/CENELEC
Plnenie
V priebehu roka 2010 boli realizované 2 kontroly dodržiavania termínu zavedenia európskych noriem
do sústavy STN, a to k termínu 1. 5. 2010 a k 1. 10. 2010, pričom nedostatky neboli zistené.

5.5.2    Kontroly vykonávané externými organizáciami

V priebehu roka 2010 bola zo strany ÚNMS SR vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona
NR SR č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a Rozhodnutia úradu o vybavovaní, vydávaní, úschove
a bezpečnom uložení služobných pasov zamestnancov a osôb plniacich v zahraničí úlohy vyplývajúce
z potrieb zabezpečenia úloh ÚNMS SR a organizácií v jeho pôsobnosti. Nedostatky neboli zistené. Žiad-
ne iné kontroly zo strany externých organizácií neboli v SÚTN vykonané.

6    Personálne záležitosti

6.1    Organizačná štruktúra SÚTN

Organizačné členenie SÚTN bolo v roku 2010 dvojstupňové a jeho štruktúra bola:
● generálny riaditeľ ústavu,
● riaditelia úsekov,
● vedúci oddelení,
● vedúci referátov,
● pracovníci.

Ústav sa člení na úseky, oddelenia a samostatné referáty. Základným stupňom riadenia je oddelenie,
ktoré sa tvorí podľa hlavných druhov činnosti. Oddelenie riadi vedúci oddelenia, priamo podriadený riadi-
teľovi úseku. Samostatné referáty sú priamo podriadené vedúcemu oddelenia, riaditeľovi úseku, prípadne
generálnemu riaditeľovi.

Poradnými odbornými orgánmi SÚTN sú Technické komisie (TK), ktorých činnosť sa riadi Štatútom a ro-
kovacím poriadkom TK.
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6.2    Priemerný evidenčný počet zamestnancov v rokoch 2006 až 2010

Tabuľka 16

Priemerný evidenčný počet zamestnancov
Rok

Prepočítaný Vo fyzických osobách

2006 95 97

2007 84 87

2008 82 83

2009 77 79

2010 77 79

6.3    Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2010

Tabuľka 17

Do 20 rokov 21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r. 51 r. – 60 r. Nad 60 r.

0 5 18 19 34 3
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6.4    Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2010

Tabuľka 18

Vzdelanie

ZŠ SO ÚS ÚSO VŠ z toho vedecká hodnosť

2 3 – 22 52 4

ZŠ – základná škola
SO – stredné odborné
ÚS  – úplné stredné
ÚSO – úplné odborné
VŠ  –  vysokoškolské
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6.5    Priemerná mesačná mzda zamestnancov v rokoch 2006 až 2010

Tabuľka 19

Rok EUR

2006 769

2007 949

2008 1 021

2009 1 057

2010 1 097

6.6    Veková štruktúra zamestnancov podľa úsekov

Tabuľka 20

Úsek Počet zamestnancov Priemerný vek

Úsek 10 10 37

Úsek 20 12 51

Úsek 30 36 49

Úsek 40 7 45

Úsek 50 14 42

6.7    Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

V priebehu roka 2010 referát personálnej práce organizačne zabezpečil pre zamestnancov SÚTN nasle-
dovné interné školenia:

• školenie interných audítorov podľa STN ISO 9001: 2009,
• 1 zamestnanec sa zúčastnil školenia Linux/ UNIX II. správa a údržba systému;
• 5 zamestnanci ÚTN sa zúčastnili školenia Adobe Illustrator;
• 25 zamestnancov ÚTN sa zúčastnilo školenia k používaniu elektronických plánovacích listov

v BINORe;
• 1 zamestnanec ekonomického úseku sa zúčastnil školenia ku Konsolidovanej účtovnej závierke za

rok 2010;
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• 1 zamestnanec ekonomického úseku sa zúčastnil školenia o novele zákona o rozpočtových pravid-
lách;

• 2 zamestnanci ekonomického úseku sa zúčastnili školenie ku konsolidovanej účtovnej závierke ve-
rejnej správy za rok 2009;

• 1 zamestnanec ekonomického úseku sa zúčastnil školenia pre prácu s informačným systémom jed-
notného účtovníctva štátu.

Školenia sa vykonávali na základe Plánu interného vzdelávania na rok 2010.

6.8    Vyhodnotenie plnenia Kolektívnej zmluvy za rok 2010

V roku 2010 platila Kolektívna zmluva (KZ) uzavretá medzi SÚTN a ZV ZO pri SÚTN k 1. 1. 2009.

Možnosť kratšieho pracovného času z dôvodu starostlivosti o deti využívala 1 zamestnankyňa.

Odmena pri významnom životnom jubileu 50 rokov veku podľa čl. 32 KZ vo výške jedného funkčného
platu bola vyplatená 2 zamestnancom. Odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobud-
nutí nároku na starobný dôchodok vo výške troch funkčných platov bolo vyplatené 2 zamestnancom.

Plnenie článku 46 KZ bolo realizované zo strany zamestnávateľa tak, že jazykové kurzy anglického jazy-
ka boli zabezpečované 2-krát týždenne po dvoch vyučovacích hodinách, t.  j. 2 × 1,5 hod.. Kurzy navšte-
vovalo 24 zamestnancov v školskom roku 2009/2010 a 23 zamestnancov v školskom roku 2010/2011.

Prostriedky sociálneho fondu sa použili na úhradu príspevkov na stravovanie zamestnancov a na rege-
neráciu pracovnej sily v zmysle príslušných ustanovení zákona o sociálnom fonde.

Na regeneráciu pracovnej sily boli poskytnuté prostriedky jednotlivým zamestnancom formou príspevku,
ktorý bol 57 zamestnancom vyplatený jednorázovo, a to vo výplatných termínoch za mesiac november
2010 vo výške 20 EUR na zamestnanca a 20 zamestnancom bol príspevok poskytnutý formou relaxač-
ného programu.

Podľa Zásad na použitie sociálneho fondu boli tiež poskytnuté príspevky na tieto podujatia:
• na aktivity realizované pri príležitosti organizácie Školenia zamestnancov SÚTN, ktoré sa uskutočni-

lo v  v dňoch 10. až 11. júna 2010,
• v decembri zorganizovalo vedenie SÚTN stretnutie všetkých zamestnancov spojené s vyhodnote-

ním výsledkov za rok 2010, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia ÚNMS SR.

7    Ciele organizácie a prehľad ich plnenia
Ciele organizácie vychádzali z právneho postavenia a poslania SÚTN a boli stanovené a konkretizované
v nasledujúcich kľúčových dokumentoch: zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon), Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na roky
2009 až 2012, časť Technická normalizácia (ďalej len koncepcia) a Kontrakt č. 1/2010 medzi ÚNMS SR
a SÚTN (ďalej len kontrakt).

V súlade s koncepciou je trvalým cieľom normalizácie na Slovensku prispievať k posilneniu konkuren-
cieschopnosti slovenského hospodárstva a pomôcť zabezpečovať udržateľné využívanie zdrojov v ob-
chode, priemysle a spoločnosti. Používanie noriem v organizáciách je strategickým nástrojom na zvýše-
nie ich konkurencieschopnosti. Z pohľadu Slovenska je preto potrebné presunúť jeho kľúčové záujmy do
obsahu budúcich noriem, a to zvýšenou aktivitou pri ich tvorbe. Tieto zámery sa realizovali aktívnym za-
pájaním sa do činnosti riadiacich orgánov európskych normalizačných organizácií a priamou účasťou
zástupcov SÚTN v nasledujúcich orgánoch: v Správnej rade CEN (CEN/CA), Technickej rade CEN
(CEN/BT), Technickej rade CENELEC (CENELEC/BT), v Certifikačnej rade CEN (CEN/CCB) a na zasad-
nutí ETSI NNO (ETSI/NNO) a vytváraním podmienok na zlepšenie činnosti technických komisií, najmä
v oblasti vypracúvania národných stanovísk k návrhom európskych noriem o. i. vytvorením lepšieho prí-
stupu k pracovným dokumentom.

V súvislosti so zámermi koncepcie sa aj v roku 2010 pokračovalo v rokovaniach s účastníkmi normalizač-
ného procesu na úrovni orgánov štátnej a verejnej správy na zabezpečenie posudzovania návrhov eu-
rópskych noriem, mandátových a harmonizovaných noriem z hľadiska ich súladu s národnými právnymi
predpismi. Prvé rokovanie zástupcov ÚNMS SR a SÚTN s predstaviteľmi MPSVR SR sa uskutočnilo
v novembri 2009 a načrtlo základné úlohy spolupráce. Konkrétne úlohy ako aj určenie kontaktnej osoby
z MPSVR SR vrátane zahlásenia expertov z NIP a TI do technických komisií sa realizovalo v apríli 2010.
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Vzhľadom na zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci SÚTN považuje budúcu aktívnu
spoluprácu s týmto rezortom a organizáciami v jeho pôsobnosti (NIP, TI) za jednu z kľúčových. V prie-
behu roka 2010 sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí zástupcov ÚNMS SR a SÚTN s MDPT
SR/MDVRR SR o zavádzaní noriem z oblasti telekomunikácií (ETSI) do národnej sústavy noriem.

Na zvýšenie povedomia o úlohe technickej normalizácie a zviditeľňovanie činnosti národného normali-
začného orgánu v súlade so strategickými cieľmi medzinárodných a európskych normalizačných organi-
zácií sa realizovali semináre a stretnutia odborníkov z oblasti normalizácie so zástupcami štátnej a verej-
nej správy, vedy, výskumu, vysokého školstva, podnikateľskej sféry, živnostníkov a malých a stredných
podnikateľov (Fórum normalizátorov, Svetový deň normalizácie, veľtrhy Elektro Expo a CONECO, semi-
náre organizované profesijnými organizáciami, na ktorých vystupovali odborní pracovníci SÚTN).

V rámci cieľov stanovených v kontrakte SÚTN zabezpečoval tvorbu, schvaľovanie a vydávanie sloven-
ských technických noriem, činnosť národného normalizačného orgánu, plnil povinnosti člena medzinárod-
ných a európskych normalizačných organizácií, zabezpečoval činnosti Národného informačného stredi-
ska pre technickú normalizáciu a úspešne udržiaval  systém manažérstva kvality. SÚTN zároveň monito-
roval spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami.

V roku 2010 sa naplnil jeden z cieľov v rámci Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metroló-
gie, skúšobníctva a akreditácie na roky 2009 až 2012, kde pre sa lepšiu informovanosť zákazníkov a pod-
poru malých a stredných podnikateľov začali v rámci internetovej predajne zverejňovať obsahy noriem čo
prispeje k lepšej orientácii a efektívnejšiemu používaniu noriem.

V rámci služby STN-Online sa doplnila nová možnosť prihlasovania na portál, a to pomocou osobných
certifikátov. Ďalším pozitívom služby oproti predchádzajúcemu roku bolo aj zvýšenie počtu používateľov
služby.

Modul elektronického bankovníctva, ktorý umožňoval zákazníkom platiť priamo prostredníctvom platob-
ných kariet VISA a MASTER CARD bol využitý 716 krát (o 208 viac ako v roku 2009). Zvýšenie sa preja-
vilo aj tým, že v prípade zaplatenia kreditnou/platobnou kartou sa norma okamžite automaticky sprístupní
na stiahnutie.

Na uspokojenie zákazníkov SÚTN zabezpečoval v zmysle § 6 zákona NR SR č. 264/1999 Z. z distribúciu
vydaných slovenských technických noriem do dvoch týždňov od doručenia objednávky alebo podľa do-
hody s odberateľom. Oddelenie odbytu spracúvalo objednávky na technické normy, ktoré sa zasielali
poštou, e-mailom, faxom. Vzhľadom na nové možnosti komunikácie sa jednotlivé normy dali objednať aj
prostredníctvom internetovej predajne na stránke www.sutn.sk. Predaj sa realizoval tiež na faktúru, na do-
bierku alebo v hotovosti v Infocentre SÚTN. Oddelenie odbytu ďalej zabezpečovalo predaj zahraničných
noriem a iných domácich a zahraničných neperiodických publikácií z normalizačnej oblasti, ďalej distribu-
ovalo periodiká Vestník ÚNMS SR, časopisy NORMALIZÁCIA a METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO. Pra-
covníci komunikovali s odberateľmi, riešia ich požiadavky, dopĺňajú chýbajúce údaje v dokumentoch a vy-
bavujú reklamácie. Spravovali databázu odberateľov noriem, periodík a iných služieb.

Na základe požiadaviek používateľov noriem má SÚTN zriadenú platenú službu – vysvetlenia ustanovení
noriem STN.

8    Hodnotenie a analýza vývoja SÚTN za rok 2010

8.1    Analýza vývoja

SÚTN v priebehu roka 2010 mesačne oznamoval návrhy európskych noriem na verejné prerokovanie.
Spolupráca na úrovni rezortov prebiehala uspokojivo MVRR SR a MH SR. Cieľom tejto spolupráce je
zapojiť orgány štátnej správy do tvorby európskych noriem, aby po ich vydaní nevznikli rozpory
s právnymi predpismi SR. Zapojenie štátnej správy do pripomienkovania bolo v spolupráci s ÚNMS SR
hlavnou úlohou pre rok 2009, úloha je popísaná v kapitole 2.2. V súvislosti so zmenami na úrovni orgá-
nov štátnej správy a zánikom MVRR SR a začlenenia jeho kompetencií do MDVRR SR ako zmenami na
MŽP SR v priebehu roka 2010, SÚTN predpokladá nové rokovania s vyššie uvedenými ministerstvami
a určenie kontaktných osôb v roku 2011.

K 31. 12. 2010 má SÚTN s odbornými organizáciami uzatvorených 55 rámcových zmlúv na medzinárod-
nú spoluprácu s medzinárodnými a európskymi normalizačnými komisiami. Pracovníci poverení týmito
organizáciami sú zodpovední za spracovanie pripomienok k návrhom európskych a medzinárodných
noriem pri zohľadnení pripomienok členov TK a odbornej verejnosti, t. j. za vypracovanie národného sta-
noviska.

http://www.sutn.sk/
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Komunikácia s členmi TK a spracovateľmi normalizačných úloh

SÚTN v roku 2010 piatykrát zorganizoval v priestoroch SÚTN pracovné stretnutie vedenia SÚTN, zástup-
cov úradu s predsedami TK a niektorými vybranými členmi TK. Po zhodnotení stretnutia ako aj odozvy zo
strany účastníkov ústav predpokladá v budúcnosti pracovné rokovania zamerať na špecifickejšie problé-
my a rokovania rozdeliť podľa potreby na menšie skupiny.

V rámci systému kvality SÚTN sa osvedčilo hodnotenie všetkých dodávateľov ústavu vrátane spracovate-
ľov normalizačných úloh, ktoré sa realizuje po každej odovzdanej úlohe a vyhodnocuje sa na základe
zvolených kritérií jedenkrát ročne.

SÚTN zmenil prístup pri zaraďovaní úloh do plánu technickej normalizácie, európske normy sú zaraďo-
vané do PTN v etape verejného pripomienkovania (etapa 4020) a zároveň tento PTN je priebežne uve-
rejňovaný na internetovej stránke SÚTN.

Dôležitou úlohou SÚTN je, aby sústava STN bola pravidelne aktualizovaná vydávaním nových noriem
v nadväznosti na rozvoj vedy a techniky, zrušením zastaraných noriem, zavádzaním európskych noriem
CEN/CENELEC a ETSI do národnej sústavy. Súčasne je potrebné zabezpečiť aby normy, ktoré sú v roz-
pore s novo vydávanými normami, boli zrušené resp. revidované v pravidelných intervaloch. SÚTN tieto
činnosti zabezpečuje nielen svojimi vlastnými kapacitami v rámci pracovných činností odborných refe-
rentov, ale hlavne v spolupráci s členmi TK/SK.

Návrhy predkladané na zrušenie STN sú zverejňované vo Vestníku ÚNMS SR v časti Normalizácia.
Technická verejnosť má možnosť sa k nim vyjadriť do 4 týždňov od zverejnenia. Vo Vestníkoch ÚNMS
SR č. 1 – 12/2010 bolo navrhnutých na zrušenie 222 noriem z dôvodu technickej zastaranosti, neaktuál-
nosti a iné.

V nasledujúcich grafoch 8 a 9 uvádzame prehľad zavádzania noriem Európskych normalizačných organi-
zácií CEN a CENELEC do sústavy STN od roku 1999.

Normy CEN a ich zavedenie do sústavy STN (STN EN a STN EN ISO) v rokoch 1999 – 2010
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Normy CENELEC a ich zavedenie do sústavy STN (STN EN) v rokoch 1999 – 2010
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8.2    Hodnotenie

Za rok 2010 je činnosť SÚTN možné hodnotiť z hľadiska plnenia hlavných úloh stanovených v Kontrakte
č. 1/2010 medzi ÚNMS SR a SÚTN pozitívne.

Najdôležitejšou činnosťou je plnenie hlavných úloh vyplývajúcich z národného členstva v CEN a CENELEC,
zakotvených vo Vnútorných predpisoch CEN a CENELEC:

● aktívna spolupráca pri tvorbe európskych noriem so všetkými technickými komisiami;
● zavedenie všetkých európskych noriem do sústavy STN v časovom limite stanovenom v európskej

norme; podľa štatistík európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC sa SÚTN v zave-
dení noriem EN trvale umiestňuje na popredných miestach;

● sprístupňovanie 100 % dokumentov CEN, CENELEC a ETSI technickej verejnosti vo všetkých do-
stupných formátoch.

Z vyhodnotenia Kontraktu 1/2010 vyplýva, že hlavné úlohy a ukazovatele SÚTN splnil.

Na zvýšenie povedomia o úlohe TN a v záujme čo najširšieho zapojenia ďalších zainteresovaných strán
do tvorby noriem sa realizovali semináre a stretnutia so zástupcami štátnej a verejnej správy, vedy, vý-
skumu, vysokých škôl, podnikateľskej sféry, živnostníkov a malých a stredných podnikateľov (Fórum
normalizátorov, Svetový deň normalizácie).

9    Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie
Skupiny používateľov noriem možno posudzovať z dvoch hľadísk:

● podľa druhu zamerania a obsahovej náplne normy,
● podľa databázy odberateľov.
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V roku 2010 bolo vybavených zákazníkov:
● v Infocentre SÚTN (predaj a štúdium noriem) 2 905
● objednávok papierových STN a publikácií 4 215
● objednávok zahraničných noriem a publikácií 288
● objednávok elektronických STN 2 304
● objednávok rešeršných služieb a služieb trvalého sledovania 183
● objednávok Vestníka ÚNMS SR 445
● objednávok predplatného časopisu NORMALIZÁCIA 93
● objednávok predplatného časopisu METROLÓGIA A SKÚŠOBNÍCTVO 159

Z hľadiska databáz možno odberateľov noriem kategorizovať na:
● štátne rozpočtové organizácie vrátane ústredných orgánov štátnej správy 4 %,
● štátne príspevkové organizácie 2 %,
● obce a vyššie územné celky 3 %,
● podnikateľskú sféru (fyzické a právnické osoby) 91 %.
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Príloha

Zoznam použitých skratiek:

BINOR –  informačný systém SÚTN na plánovanie, tvorbu, schvaľovanie a vydávanie STN noriem
CEN –  Európsky výbor pre normalizáciu
CCMC –  Riadiace stredisko CEN a CENELEC
CCB – Certifikačná rada CEN
CENELEC –  Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike
člen O – Observer (pozorovateľ)
člen P – aktívny člen (P – Participant)
DIS –  návrh medzinárodnej normy na verejné prerokovanie
DISNOR –  distribučný informačný systém
EMC – elektromagnetická kompatibilita
EN –  európska norma
ETSI –  Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
FDIS –  konečný návrh medzinárodnej normy
ICS – Medzinárodná normalizačná klasifikácia
IEC –  Medzinárodná elektrotechnická komisia
ISO –  Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
ISONET –  Medzinárodná sieť normalizačných organizácií
MPN –  Metodické pokyny pre normalizáciu
NIS – národné informačné stredisko
NNO –  národný normalizačný orgán
OJ EÚ – Úradný vestník EÚ
OMD – oddelenie medzinárodných dokumentov
prEN –  návrh európskej normy
PS – pracovná skupina
R&TTE – rádiové a koncové telekomunikačné zariadenia
RMV – referát medzinárodných vzťahov
SC –  subkomisia technickej komisie medzinárodných alebo európskych normalizačných

 organizácií
SK –  subkomisia technickej komisie
SMK –  systém manažérstva kvality
SNAS – Slovenská národná akreditačná služba
STN –  slovenská technická norma
TC –  technická komisia medzinárodných alebo európskych normalizačných organizácií
TK –  technická komisia SÚTN
ÚO – úsek obchodný
ÚTN –  úsek technickej normalizácie
WG –  pracovná skupina
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