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669
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách
a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky pod¾a § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10
ods. 8 a § 15 ods. 7 a 8 zákona è. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky è. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky
è. 310/2000 Z. z., vyhlášky è. 403/2000 Z. z., vyhlášky
è. 9/2001 Z. z., vyhlášky è. 48/2001 Z. z., vyhlášky
2.3.1

Meradlá tlaku krvi – tonometre4)
a) deformaèné (mechanické)
b) ortu•ové (kvapalinové)

–

3. V prílohe è. 1 nadpis položky 3.1 a položka 3.1.1
znejú:
„3.1 Teplota, teplo
Meradlá uvedené v položke 3.1.1 podliehajú pred uve3.1.1

Lekárske a zverolekárske teplomery
elektronické4)

–

4. V prílohe è. 1 nadpis položky 6.1 znie:
„6.1 Akustický tlak
Meradlá uvedené v položke 6.1.3 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody
„6.1.3

Tónové audiometre )
4

–

6. V prílohe è. 1 nadpis položky 8 a položky 8.2, 8.3,
8.4 a 8.9 znejú:
„8. VELIÈINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY
Meradlá uvedené v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.9 podlie8.2
8.3

8.4
8.9

è. 75/2001 Z. z., vyhlášky è. 133/2001 Z. z., vyhlášky
è. 27/2002 Z. z., vyhlášky è. 69/2002 Z. z., vyhlášky
è. 427/2003 Z. z. a vyhlášky è. 361/2004 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 sa vypúš•a položka 1.3.5.
2. V prílohe è. 1 nadpis položky 2.3 a položka 2.3.1 znejú:
„2.3 Tlak
Meradlá uvedené v položke 2.3.1 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posúdeniu zhody pod¾a
osobitného predpisu13) a poèas používania následnému
overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.
po oprave14)

2 roky

4016)“.

dením na trh alebo do používania posúdeniu zhody pod¾a
osobitného predpisu 13) a meradlá pod¾a písmena b) podliehajú poèas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.
po oprave 14)

2 roky

3217)“.

pod¾a osobitného predpisu13) a poèas používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú prvotnému overeniu.“.
5. V prílohe è. 1 položka 6.1.3 znie:
po oprave 14)

2 roky

4418)“.

hajú pred uvedením na trh alebo do používania
posúdeniu zhody pod¾a osobitného predpisu 13) a poèas
používania následnému overeniu. Po oprave podliehajú
prvotnému overeniu.

Meradlá aktivity diagnostických a terapeutických
preparátov aplikovaných pacientom in vivo3),4)
Meradlá používané na urèenie terapeuticky
absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia
aplikovaných pacientom 3),4)
Meradlá vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb3),4)
Meradlá kvality zväzkov a zdrojov röntgenového
žiarenia 3),4)

–

po oprave14)

1 rok

43 19)

–

po oprave14)

1 rok

41 19)

–
–

po oprave14)
po oprave14)

2 roky
2 roky

43 19)
41 19)“.
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7. V prílohe è. 1 sa poznámka pod èiarou k odkazu 5
dopåòa textom, ktorý znie:

„V nadväznosti na dodatok è. 2 k Európskej dohode o práci
osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) z 1. júla
1970, Príloha – Kontrolné zariadenia. Všeobecné ustanovenia,
èas• I, kontrolné zariadenia – tachografy oznaèené schva¾ovacou
(homologaènou) znaèkou potvrdzujúcou schválenie typu v zmysle
dodatkov è. 1 a 2 k tejto prílohe sa v Slovenskej republike
považujú za meradlá schváleného typu.“.

8. V prílohe è. 1 poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
14
) § 9 ods. 4 zákona è. 264/1999 Z. z.“.

9. V prílohe è. 1 poznámky pod èiarou k odkazom 16
až 19 znejú:
„16) Overenie
17
) Overenie
18
) Overenie
19
) Overenie

pod¾a
pod¾a
pod¾a
pod¾a

prílohy è. 40 a STN EN 1060-1 až 3.
prílohy è. 32 a STN EN 12470-3.
prílohy è. 44 a STN EN 60645-1.
slovenských technických noriem.“.

10. Príloha è. 22 sa vypúš•a.
11. V prílohe è. 32 prvá èas• znie:
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„PRVÁ ÈAS•
VYMEDZENIE MERADIEL A SPÔSOB ICH
METROLOGICKEJ KONTROLY
1. Táto príloha sa vz•ahuje na meradlá tlaku krvi s deformaèným alebo ortu•ovým tlakomerom a ich príslušenstvo (ïalej len „tonometer“), ktoré sa pomocou nafukovacej manžety používajú na neinvazívne meranie
arteriálneho tlaku krvi v zdravotníctve ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona.
2. Tonometre sa èlenia pod¾a typu použitého tlakomera
na
a) deformaèné (mechanické) tonometre,
b) ortu•ové (kvapalinové) tonometre.
3. Tonometre podliehajú pred uvedením na trh alebo do
používania posúdeniu zhody pod¾a osobitného predpisu.1)
4. Tonometre poèas ich používania ako urèené meradlá
podliehajú následnému overeniu.
5. Tonometre, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným
požiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.

15. V prílohe è. 40 druhá èas• znie:
„PRVÁ ÈAS•

„DRUHÁ ÈAS•

VYMEDZENIE MERADIEL A SPÔSOB
ICH METROLOGICKEJ KONTROLY

METÓDY SKÚŠANIA PRI OVERENÍ TONOMETROV

1. Táto príloha sa vz•ahuje na lekárske elektronické
teplomery maximálne, ktoré sa používajú na meranie vnútornej teploty ¾udského tela alebo tela zvierat
ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona.

1. Vonkajšia prehliadka.
2. Pri overení sa musia vykona• tieto skúšky:
a) stanovenie chyby merania tlaku v manžete a chyby
hysterézy deformaèných tonometrov,
b) stanovenie netesnosti pneumatického systému.

2. Lekárske elektronické teplomery podliehajú pred
uvedením na trh alebo do používania posúdeniu
zhody pod¾a osobitného predpisu. 1)
3. Lekárske elektronické teplomery poèas ich používania ako urèené meradlá podliehajú následnému
overeniu.
4. Lekárske elektronické teplomery, ktoré pri overení
vyhoveli ustanoveným požiadavkám, sa oznaèia
overovacou znaèkou.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.

12. V prílohe è. 32 názov druhej èasti znie:
„Metódy skúšania pri overení lekárskych elektronických teplomerov maximálnych“.
13. V prílohe è. 32 v druhej èasti sa vypúš•a druhý až
štvrtý bod.
Doterajší piaty bod sa oznaèuje ako druhý bod.
14. V prílohe è. 40 prvá èas• znie:

Ïalšie skúšky pre ortu•ové tlakomery:
a) skúška funkcie blokovacieho zariadenia,
b) kontrola kvality ortuti.
3. Postup pri overení ustanovujú slovenské technické
normy.“.
16. V prílohe è. 41 štvrtý až siedmy bod znie:
„4. Meradlá dozimetrických velièín uvedené v bode 1
písm. a) a e) podliehajú pred uvedením na trh alebo do
používania posúdeniu zhody pod¾a osobitného predpisu.1)
5. Meradlá dozimetrických velièín okrem meradiel uve dených v bode 1 písm. a) a e) podliehajú pred uvedením na trh schváleniu typu a prvotnému overeniu. Poèas ich používania podliehajú ako urèené meradlá
následnému overeniu. Metódy technických skúšok pri
schva¾ovaní typu a metódy skúšania pri overení sú
uvedené v slovenských technických normách.
6. Meradlá dozimetrických velièín okrem meradiel uve dených v bode 1 písm. a) a e) schváleného typu výrobca alebo dovozca oznaèí znaèkou schváleného typu.
7. Na meradlá dozimetrických velièín, ktoré pri overení
spåòajú ustanovené požiadavky, sa vystaví doklad
o overení alebo sa oznaèia overovacou znaèkou.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
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17. V prílohe è. 43 štvrtý až siedmy bod znie:
„4. Meradlá aktivity rádionuklidov uvedené v bode 1
písm. b) a c) podliehajú pred uvedením na trh alebo
do používania posúdeniu zhody pod¾a osobitného
predpisu.1)
5. Meradlá aktivity rádionuklidov okrem meradiel uvedených v bode 1 písm. b) a c) podliehajú pred uvedením na trh schváleniu typu a prvotnému overeniu.
Meradlá uvedené v bode 1 písm. d) a f) a gamaspektrometrické prístroje a zostavy pod¾a písmena e) nepodliehajú schváleniu typu a podliehajú prvotnému
overeniu. Meradlá aktivity rádionuklidov podliehajú
poèas ich používania ako urèené meradlá následnému overeniu. Metódy technických skúšok pri schva¾ovaní typu a metódy skúšania pri overení sú uvedené v slovenských technických normách alebo
v odsúhlasených dokumentoch (pracovných postupoch) Slovenského metrologického ústavu, urèenej
organizácie alebo autorizovanej osoby.
6. Meradlá aktivity rádionuklidov uvedené v bode 1
písm. a) a e) schváleného typu výrobca alebo dovozca oznaèí znaèkou schváleného typu alebo k sprievodnej dokumentácii priloží kópiu rozhodnutia
o schválení typu.
7. Na meradlá aktivity rádionuklidov, ktoré pri overení spåòajú ustanovené požiadavky, sa vystaví do klad o overení. Tieto meradlá môžu by• oznaèené
overovacou znaèkou.“.
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lej len „audiometer“), ktoré sú urèené na meranie sluchu èistými tónmi a najmä na meranie prahu poèutia
ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona.
2. Audiometre podliehajú pred uvedením na trh alebo do
používania posúdeniu zhody pod¾a osobitného predpisu.1)
3. Audiometre poèas ich používania ako urèené meradlá
podliehajú následnému overeniu.
4. Audiometre, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným
požiadavkám, sa oznaèia overovacou znaèkou.“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“.

19. V prílohe è. 44 názov druhej èasti znie:
„Metódy skúšania pri overení audiometrov“.
20. V prílohe è. 44 v druhej èasti sa vypúš•a prvý až piaty bod, záhlavie šiesteho bodu a bod 6.1.
21. V prílohe è. 44 v druhej èasti sa bod 6.2 oznaèuje
ako prvý bod a jeho názov znie:
„1. Metódy skúšania pri overení“.
Doterajšie body 6.2.1 až 6.2.5 sa oznaèujú ako body 1.1
až 1.5.
22. V prílohe è. 55 v prvej èasti sa vypúš•a bod 2
písm. e).
Doterajšie písmeno f) sa oznaèuje ako písmeno e).

18. V prílohe è. 44 prvá èas• znie:

23. V prílohe è. 55 v druhej èasti sa vypúš•a bod 2.5.

„PRVÁ ÈAS•
VYMEDZENIE MERADIEL A SPÔSOB ICH
METROLOGICKEJ KONTROLY
1. Táto príloha sa vz•ahuje na tónové audiometre (ïa-

Doterajší bod 2.6 sa oznaèuje ako bod 2.5.
Èl. II
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.

Dušan Podhorský v. r.
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670
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a ustanovení § 36 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 8. decembra 2004 è. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpoètových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 è. 2252/2004-44 (oznámenie è. 119/2004 Z. z.) v znení výnosu è. MF/003821/2004-442
(oznámenie è. 470/2004 Z. z.).
Výnos sa predkladá v nadväznosti na prijatie nového zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výnos nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia s výnimkou èl. I, ktorý nadobúda úèinnos• 1. januára 2005.
Výnos je uverejnený vo Finanènom spravodajcovi è. 14/2004 a možno doò nazrie• na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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671
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 1. decembra 2004 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupòa:
1. Dodatok è. 1 zo 4. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra 2003
uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
2. Dodatok è. 2 zo 4. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2004 – 2005 z 8. decembra 2003
uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.
3. Dodatok è. 1 z 5. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovní kov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva
a
Združením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva na Slovensku.
4. Dodatok è. 8 z 28. októbra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002
uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického
a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
5. Dodatok è. 2 z 12. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na rok 2004 z 24. februára 2004 pre
odvetvie lesného hospodárstva na Slovensku uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho
priemyslu, lesného a vodného hospodárstva
a
Združením zamestnávate¾ov lesného hospodárstva na Slovensku.
6. Dodatok è. 2 z 26. novembra 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky 2004 – 2005 z 2. decembra
2003 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávate¾ov energetiky Slovenska.













   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




