
Návrhy, ktoré si vyžadujú čas na ich realizáciu. 

SKSB aj za účasti p. Jána Orvac absolvovalo niekoľko rokovaní na UVO, na ktorých už niekoľko 
rokov predkladá návrh na úpravu zákona o VO -  povinnosť predložiť pri verejných obstarávaniach 
kalkuláciu ceny za službu. 

Paragrafové znenie nášho návrhu komora zaslal p. Oravcovi. Domnievame sa, že uvedený návrh 
prispeje k transparetnejšiemu výsledku pri VO zameraných na služby. Návrh komory minimalizuje 
korupčné správania obstarávateľa a potlačuje čiernu ekonomiku, ktorá je v službách značne rozšírená. 

SKSB ešte zaslal p. Oravcovi návrhy od svojich členov: 

1.  Každá legislatívna novela zákona/vyhlášky bude musieť mať po schválení úplné novoprijaté 
znenie. 

2.  Protichodné, diskriminačné a protiústavné znenia v jestvujúcich alebo novoprijatých zákonoch, 
ich výklad a uplatnenie bude podriadené výkladu toho právneho predpisu, ktorý poskytuje viacej 
možností na riešenie takýchto legislatívnych konfliktov. 

3.  Zavedenie termínu najneskoršej úhrady faktúr na hodnotu max. 30 dní. 

4.  Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľské subjekty. 

5.  Od 01.04.2020 je povinnosť pre komerčný sektor odplatne žiadať povolenie na citáciu noriem 
a pre vzdelávací sektor bezodplatne žiadať povolenie na citáciu noriem. Vzhľadom na skutočnosť, že 
normy sa kupujú, jedná sa o duplicitný náklad na citáciu a zároveň zbytočnú administratívnu záťaž 
opätovne žiadať a kupovať citáciu (napr. do revíznych správ, technických správ atď...). Preto 
v zákone o technickej normalizácií č. 60/2018 (účinnosť od 01.04.2018 a prechodné ustanovenia od 
01.04.2020) navrhujeme upraviť upraviť §14 ods. 4) písmeno a), ods. 5), ods. 6) a ods. 7) nasledovne 
(označené červeným): 

(4) Za neoprávnené rozmnoženie alebo neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo 
technickej normalizačnej informácie sa nepovažuje 

a) citácia časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie, 
ak na citáciu časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie na 
základe žiadosti udelil bezodplatný súhlas úrad ako slovenský národný normalizačný orgán.  
b) Za súhlas sa automaticky považuje aj preukázateľná finančná úhrada zo strany 
potenciálneho budúceho citovala, ktorý si legálne zakúpil citovanú slovenskú technickú 
normu alebo citovanú technickú normalizačnú informáciu od Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.   

c) informácia o slovenskej technickej norme a technickej normalizačnej informácii, ktorá bola 
oznámená vo vestníku alebo na webovom sídle úradu podľa § 10ods.2. 

Zrušiť článok 5) v paragrafe 14 predmetného zákona. Články 1) 2) 3) zachovať. 
(6) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie 
časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie bezodkladne, 
najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, o udelenie súhlasu, na 
a) poskytovanie 
1. výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu,19) 
2. vzdelávania v rámci akreditovaného študijného programu na základnej, strednej, alebo 
vysokej škole alebo 



3. kontinuálneho vzdelávania a atestácie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov20) nekomerčného charakteru, 
 b) vypracovanie a obhajobu 
1. komplexnej odbornej práce, projektu alebo súťažnej práce, absolventskej písomnej práce, 
písomnej absolventskej práce v rámci výchovy a vzdelávania,21) 
2. záverečnej práce v rámcištúdianavysokejškole22) alebo 
3. záverečnej práce v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov nekomerčného charakteru a atestačnej práce pedagogického 
zamestnanca a odborného zamestnanca.23) 
c) 
1. súhlas je vydaný v prípade, že žiadateľ ako oprávnená vzdelávacia inštitúcia má legálne 
zakúpenú zvýhodnenú skupinu produktov slovenských technických noriem alebo 
slovenských technických normalizačných informácií 
2. súhlas je vydaný v prípade, že žiadateľ je oprávnený pedagóg alebo žiak/študent oprávnenej 
vzdelávacej inštitúcie, ktorá má zakúpenú zvýhodnenú skupinu produktov slovenských 
technických noriem alebo slovenských technických normalizačných informácií 

(7) Žiadosť obsahuje najmä identifikáciu žiadateľa, účel a rozsah citácie časti slovenskej 
technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a názov slovenskej technickej 
normy alebo názov technickej normalizačnej informácie, ktorú požaduje citovať.  
 


