


        
  


                  
             


                    




        



2.3.1 Me rad lá tla ku krvi — tonometre4)

a) de for mač né (me cha nic ké)

b) or tu �o vé (kva pa li no vé)

— po oprave14) 2 roky 4016)“.

3.1.1 Le kár ske a zve ro le kár ske tep lo me ry
elektronické4)

— po oprave14) 2 roky 3217)“.

„6.1.3 Tó no vé audiometre4) — po oprave14) 2 roky 4418)“.

8.2 Me rad lá ak ti vi ty dia gnos tic kých a te ra pe u tic kých
pre pa rá tov ap li ko va ných pa cien tom in vivo3),4)

— po oprave14) 1 rok 4319)

8.3 Me rad lá po u ží va né na ur če nie te ra pe u tic ky
ab sor bo va ných dá vok io ni zu jú ce ho žia re nia
ap li ko va ných pacientom3),4)

— po oprave14) 1 rok 4119)

8.4 Me rad lá vnú tor nej rá dio ak tív nej kon ta mi ná cie osôb3),4) — po oprave14) 2 roky 4319)

8.9 Me rad lá kva li ty zväz kov a zdro jov rönt ge no vé ho
žiarenia3),4)

— po oprave14) 2 roky 4119)“.
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669

V Y  H L Á Š  K A
Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky

z 8. de cem bra 2004,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu
a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky č. 210/2000 Z. z. o me rad lách

a met ro lo gic kej kon tro le v zne ní ne skor ších pred pi sov

Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo
Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10
ods. 8 a § 15 ods. 7 a 8 zá ko na č. 142/2000 Z. z. o met -
ro ló gii a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne -
ní zá ko na č. 431/2004 Z. z. usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú -
šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky č. 210/2000 Z. z. o me -
rad lách a met ro lo gic kej kon tro le v zne ní vy hláš ky
č. 310/2000 Z. z., vy hláš ky č. 403/2000 Z. z., vy hláš ky 
č. 9/2001 Z. z., vy hláš ky č. 48/2001 Z. z., vy hláš ky

č. 75/2001 Z. z., vy hláš ky č. 133/2001 Z. z., vy hláš ky
č. 27/2002 Z. z., vy hláš ky č. 69/2002 Z. z., vy hláš ky
č. 427/2003 Z. z. a vy hláš ky č. 361/2004 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V prí lo he č. 1 sa vy púš �a po lo žka 1.3.5.

2. V prí lo he č. 1 nad pis po lo žky 2.3 a po lo žka 2.3.1 zne jú:
„2.3 Tlak
Me rad lá uve de né v po lo žke 2.3.1 pod lie ha jú pred uve de -
ním na trh ale bo do po u ží va nia po súde niu zho dy pod ¾a
oso bit né ho predpisu13) a po čas po u ží va nia ná sled né mu
ove re niu. Po op ra ve pod lie ha jú pr vot né mu ove re niu.

3. V prí lo he č. 1 nad pis po lo žky 3.1 a po lo žka 3.1.1
zne jú:
„3.1 Tep lo ta, tep lo
Me rad lá uve de né v po lo žke 3.1.1 pod lie ha jú pred uve -

de ním na trh ale bo do po u ží va nia po súde niu zho dy pod ¾a
oso bit né ho predpisu13) a me rad lá pod ¾a pís me na b) pod -
lie ha jú po čas po u ží va nia ná sled né mu ove re niu. Po op ra -
ve pod lie ha jú pr vot né mu ove re niu.

4. V prí lo he č. 1 nad pis po lo žky 6.1 znie:
„6.1 Akustický tlak
Me rad lá uve de né v po lo žke 6.1.3 pod lie ha jú pred uve -
de ním na trh ale bo do po u ží va nia po súde niu zho dy

pod ¾a oso bit né ho predpisu13) a po čas po u ží va nia ná sled né -
mu ove re niu. Po op ra ve pod lie ha jú pr vot né mu ove re niu.“.

5. V prí lo he č. 1 po lo žka 6.1.3 znie:

6. V prí lo he č. 1 nad pis po lo žky 8 a po lo žky 8.2, 8.3,
8.4 a 8.9 zne jú:
„8. VE LI ČI NY ATÓ MO VEJ A JAD RO VEJ FY ZI KY
Me rad lá uve de né v po lo žkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.9 pod lie -

ha jú pred uve de ním na trh ale bo do po u ží va nia
po súde niu zho dy pod ¾a oso bit né ho predpisu13) a po čas
po u ží va nia ná sled né mu ove re niu. Po op ra ve pod lie ha jú
pr vot né mu ove re niu.



Čiastka 282 Zbierka zákonov č. 669/2004 Strana 6715

 7. V prí lo he č. 1 sa po znám ka pod čia rou k od ka zu 5 
do pĺ ňa tex tom, kto rý znie:
„V nad väz nos ti na do da tok č. 2 k Eu róp skej do ho de o prá ci
osá dok vo zi diel v me dzi ná rod nej cest nej do pra ve (AETR) z 1. júla
1970, Prí lo ha — Kon trol né za ria de nia. Vše obec né usta no ve nia,
čas� I, kon trol né za ria de nia — ta cho gra fy ozna če né schva ¾o va cou
(ho mo lo gač nou) znač kou po tvr dzu jú cou schvá le nie typu v zmys le
do dat kov č. 1 a 2 k tej to prí lo he sa v Slo ven skej re pub li ke
po va žu jú za me rad lá schvá le né ho typu.“.

 8. V prí lo he č. 1 po znám ky pod čia rou k od ka -
zom 13 a 14 zne jú:
„13) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý -

rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých 
zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

14) § 9 ods. 4 zá ko na č. 264/1999 Z. z.“.

 9. V prí lo he č. 1 po znám ky pod čia rou k od ka zom 16
až 19 zne jú:
„16) Ove re nie pod ¾a prí lo hy č. 40 a STN EN 1060-1 až 3.
17) Ove re nie pod ¾a prí lo hy č. 32 a STN EN 12470-3.
18) Ove re nie pod ¾a prí lo hy č. 44 a STN EN 60645-1.
19) Ove re nie pod ¾a slo ven ských tech nic kých no riem.“.

10. Prí lo ha č. 22 sa vy púš �a.

11. V prí lo he č. 32 prvá čas� znie:

„PRVÁ ČASŤ

VY ME DZE NIE ME RA DIEL A SPÔ SOB
ICH MET RO LO GIC KEJ KON TRO LY

1. Táto prí lo ha sa vz�a hu je na le kár ske elek tro nic ké
tep lo me ry ma xi mál ne, kto ré sa po u ží va jú na me ra -
nie vnú tor nej tep lo ty ¾ud ské ho tela ale bo tela zvie rat 
ako ur če né me rad lá pod ¾a § 8 zá ko na.

2. Le kár ske elek tro nic ké tep lo me ry pod lie ha jú pred
uve de ním na trh ale bo do po u ží va nia po súde niu
zho dy pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)

3. Le kár ske elek tro nic ké tep lo me ry po čas ich po u ží va -
nia ako ur če né me rad lá pod lie ha jú ná sled né mu
ove re niu.

4. Le kár ske elek tro nic ké tep lo me ry, kto ré pri ove re ní
vy ho ve li usta no ve ným po žia dav kám, sa ozna čia
ove ro va cou znač kou.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky 

a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

12. V prí lo he č. 32 ná zov dru hej čas ti znie:
„Me tó dy skú ša nia pri ove re ní le kár skych elek tro -
nic kých tep lo me rov ma xi mál nych“.

13. V prí lo he č. 32 v dru hej čas ti sa vy púš �a druhý až 
štvr tý bod.

Do te raj ší pia ty bod sa ozna ču je ako dru hý bod.

14. V prí lo he č. 40 prvá čas� znie:

„PRVÁ ČASŤ

VY ME DZE NIE ME RA DIEL A SPÔ SOB ICH
MET RO LO GIC KEJ KON TRO LY

1. Táto prí lo ha sa vz�a hu je na me rad lá tla ku krvi s de for -
mač ným ale bo or tu �o vým tla ko me rom a ich prí slu šen -
stvo (ïa lej len „to no me ter“), kto ré sa po mo cou na fu ko -
va cej man že ty po u ží va jú na ne in va zív ne me ra nie
ar te riál ne ho tla ku krvi v zdra vot níc tve ako ur če né me -
rad lá pod ¾a § 8 zá ko na.

2. To no met re sa čle nia pod ¾a typu po u ži té ho tla ko me ra
na
a) de for mač né (me cha nic ké) to no met re,
b) or tu �o vé (kva pa li no vé) to no met re.

3. To no met re pod lie ha jú pred uve de ním na trh ale bo do
po u ží va nia po súde niu zho dy pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.1)

4. To no met re po čas ich po u ží va nia ako ur če né me rad lá
pod lie ha jú ná sled né mu ove re niu.

5. To no met re, kto ré pri ove re ní vy ho ve jú usta no ve ným
po žia dav kám, sa ozna čia ove ro va cou znač kou.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky

a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

15. V prí lo he č. 40 dru há čas� znie:

„DRU HÁ ČASŤ
ME TÓ DY SKÚ ŠA NIA PRI OVE RE NÍ TO NO MET ROV

1. Von kaj šia pre hliad ka.
2. Pri ove re ní sa mu sia vy ko na� tie to skúš ky:

a) sta no ve nie chy by me ra nia tla ku v man že te a chy by
hys te ré zy de for mač ných to no met rov,

b) sta no ve nie ne tes nos ti pne u ma tic ké ho sys té mu.

Ďal šie skúš ky pre or tu �o vé tla ko me ry:
a) skúš ka funk cie blo ko va cie ho za ria de nia,
b) kon tro la kva li ty or tu ti.

3. Pos tup pri ove re ní usta no vu jú slo ven ské tech nic ké
nor my.“.

16. V prí lo he č. 41 štvr tý až sied my bod znie:
„4. Me rad lá do zi met ric kých ve li čín uve de né v bode 1

písm. a) a e) pod lie ha jú pred uve de ním na trh ale bo do
po u ží va nia po súde niu zho dy pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.1)

5. Me rad lá do zi met ric kých ve li čín ok rem me ra diel uve -
de ných v bode 1 písm. a) a e) pod lie ha jú pred uve de -
ním na trh schvá le niu typu a pr vot né mu ove re niu. Po -
čas ich po u ží va nia pod lie ha jú ako ur če né me rad lá
ná sled né mu ove re niu. Me tó dy tech nic kých skú šok pri 
schva ¾o va ní typu a me tó dy skú ša nia pri ove re ní sú
uve de né v slo ven ských tech nic kých nor mách.

6. Me rad lá do zi met ric kých ve li čín ok rem me ra diel uve -
de ných v bode 1 písm. a) a e) schvá le né ho typu vý rob -
ca ale bo do voz ca ozna čí znač kou schvá le né ho typu.

7. Na me rad lá do zi met ric kých ve li čín, kto ré pri ove re ní
spĺ ňa jú usta no ve né po žia dav ky, sa vy sta ví do klad
o ove re ní ale bo sa ozna čia ove ro va cou znač kou.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
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17. V prí lo he č. 43 štvr tý až siedmy bod znie:
„4. Me rad lá ak ti vi ty rá dio nuk li dov uve de né v bode 1

písm. b) a c) pod lie ha jú pred uve de ním na trh ale bo
do po u ží va nia po súde niu zho dy pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.1)

5. Me rad lá ak ti vi ty rá dio nuk li dov ok rem me ra diel uve -
de ných v bode 1 písm. b) a c) pod lie ha jú pred uve de -
ním na trh schvá le niu typu a pr vot né mu ove re niu.
Me rad lá uve de né v bode 1 písm. d) a f) a ga mas pek -
tro met ric ké prí stro je a zos ta vy pod ¾a písmena e) ne -
pod lie ha jú schvá le niu typu a pod lie ha jú pr vot né mu 
ove re niu. Me rad lá ak ti vi ty rá dio nuk li dov pod lie ha jú 
po čas ich po u ží va nia ako ur če né me rad lá ná sled né -
mu ove re niu. Me tó dy tech nic kých skú šok pri schva -
¾o va ní typu a me tó dy skú ša nia pri ove re ní sú uve de -
né v slo ven ských tech nic kých nor mách alebo
v od sú hla se ných do ku men toch (pra cov ných po stu -
poch) Slo ven ské ho met ro lo gic ké ho ús ta vu, ur če nej
or ga ni zá cie ale bo auto ri zo va nej oso by.

6. Me rad lá ak ti vi ty rá dio nuk li dov uve de né v bode 1
písm. a) a e) schvá le né ho typu vý rob ca ale bo do voz -
ca ozna čí znač kou schvá le né ho typu ale bo k sprie -
vod nej do ku men tá cii pri lo ží kó piu roz hod nu tia
o schvá le ní typu.

7. Na me rad lá ak ti vi ty rá dio nuk li dov, kto ré pri ove re -
ní spĺ ňa jú usta no ve né po žia dav ky, sa vy sta ví do -
klad o ove re ní. Tie to me rad lá môžu by� ozna če né
ove ro va cou znač kou.“.

18. V prí lo he č. 44 prvá čas� znie:

„PRVÁ ČASŤ

VY ME DZE NIE ME RA DIEL A SPÔ SOB ICH
MET RO LO GIC KEJ KON TRO LY

1. Táto prí lo ha sa vz�a hu je na tó no vé au dio met re (ïa -

lej len „au dio me ter“), kto ré sú ur če né na me ra nie slu -
chu čis tý mi tón mi a naj mä na me ra nie pra hu po ču tia
ako ur če né me rad lá pod ¾a § 8 zá ko na.

2. Au dio met re pod lie ha jú pred uve de ním na trh ale bo do
po u ží va nia po súde niu zho dy pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.1)

3. Au dio met re po čas ich po u ží va nia ako ur če né me rad lá
pod lie ha jú ná sled né mu ove re niu.

4. Au dio met re, kto ré pri ove re ní vy ho ve jú usta no ve ným
po žia dav kám, sa ozna čia ove ro va cou znač kou.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky

a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

19. V prí lo he č. 44 ná zov dru hej čas ti znie:
„Me tó dy skú ša nia pri ove re ní au dio met rov“.

20. V prí lo he č. 44 v dru hej čas ti sa vy púš �a prvý až pia -
ty bod, zá hla vie šies te ho bodu a bod 6.1.

21. V prí lo he č. 44 v dru hej čas ti sa bod 6.2 ozna ču je
ako prvý bod a jeho ná zov znie:
„1. Me tó dy skú ša nia pri ove re ní“.

Do te raj šie body 6.2.1 až 6.2.5 sa ozna ču jú ako body 1.1
až 1.5.

22. V prí lo he č. 55 v pr vej čas ti sa vy púš �a bod 2
písm. e).

Do te raj šie pís me no f) sa ozna ču je ako pís me no e).

23. V prí lo he č. 55 v dru hej čas ti sa vy púš �a bod 2.5.

Do te raj ší bod 2.6 sa ozna ču je ako bod 2.5.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Dušan Podhorský v. r.
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O Z N Á M E N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a usta no ve ní § 36 zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých
pra vid lách ve rej nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

vý nos z 8. de cem bra 2004 č. MF/11251/2004-42, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o hos po dá re ní roz poč -
to vých or ga ni zá cií a prí spev ko vých or ga ni zá cií a kto rým sa mení vý nos Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub -
li ky z 25. feb ru ára 2004 č. 2252/2004-44 (ozná me nie č. 119/2004 Z. z.) v zne ní vý no su č. MF/003821/2004-442
(ozná me nie č. 470/2004 Z. z.).

Vý nos sa pred kla dá v nad väz nos ti na pri ja tie no vé ho zá ko na č. 523/2004 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách ve rej nej
sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia s vý nim kou čl. I, kto rý na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Vý nos je uve rej ne ný vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 14/2004 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E

Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že pod ¾a § 9 ods. 1 a 2 zá ko na
č. 2/1991 Zb. o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní ne skor ších pred pi sov boli na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí
a ro di ny Slo ven skej re pub li ky do 1. de cem bra 2004 ulo že né tie to do dat ky ku ko lek tív nym zmlu vám vyš šie ho stup ňa: 

1. Do da tok č. 1 zo 4. ok tób ra 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2004 — 2005 z 2. de cem bra 2003
uzav re tej me dzi Zdru že ním od bo rá rov jad ro vej ener ge ti ky Slo ven ska 

a

Zvä zom za mest ná va te ¾ov ener ge ti ky Slo ven ska. 

2. Do da tok č. 2 zo 4. ok tób ra 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2004 — 2005 z 8. de cem bra 2003
uzav re tej me dzi Slo ven ským od bo ro vým zvä zom ener ge ti kov 

a

Zvä zom za mest ná va te ¾ov ener ge ti ky Slo ven ska.

3. Do da tok č. 1 z 5. ok tób ra 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na rok 2004  z 24. feb ru ára 2004 pre od -
vet vie les né ho hos po dár stva na Slo ven sku uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho prie -
mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva

a

Zdru že ním za mest ná va te ¾ov les né ho hos po dár stva na Slo ven sku.

4. Do da tok č. 8 z 28. ok tób ra 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2002 —  2004 z 13. mar ca 2002
uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom CHÉ MIA Slo ven skej re pub li ky a Aso ciá ciou ve dú cich za mest nan cov che mic ké ho 
a far ma ce u tic ké ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky 

a

Zvä zom che mic ké ho a far ma ce u tic ké ho prie mys lu Slo ven skej re pub li ky.

5. Do da tok č. 2 z 12. no vem bra 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na rok 2004  z 24. feb ru ára 2004 pre
od vet vie les né ho hos po dár stva na Slo ven sku uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom pra cov ní kov dre vo spra cu jú ce ho
prie mys lu, les né ho a vod né ho hos po dár stva

a

Zdru že ním za mest ná va te ¾ov les né ho hos po dár stva na Slo ven sku.

6. Do da tok č. 2 z 26. no vem bra 2004 ku Ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky 2004 — 2005 z 2. de cem bra
2003 uzav re tej me dzi Zdru že ním od bo rá rov jad ro vej ener ge ti ky Slo ven ska 

a

Zvä zom za mest ná va te ¾ov ener ge ti ky Slo ven ska. 
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