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ZÁKON
z 15. mája 2018

o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona
č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z.,
zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona 326/2014 Z. z. a zákona č. 272/2015
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) sa slová „systematicky a plánovite vykonávané činnosti“ nahrádzajú slovami
„systematické a plánovité činnosti vykonávané vo verejnom záujme“.
2. V § 2 písmeno e) znie:
„e) štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým
zisťovaním alebo z administratívnych zdrojov na štatistické účely podľa tohto zákona,“.
3. V § 2 písmeno f) znie:
„f) dôverným štatistickým údajom je štatistický údaj, ktorý umožňuje priamu alebo nepriamu
identifikáciu spravodajskej jednotky, pričom
1. za priamu identifikáciu sa považuje jednoznačná identifikácia spravodajskej jednotky,
najmä podľa názvu, obchodného mena, adresy sídla, identifikačného čísla organizácie1c)
(ďalej len „identifikačné číslo“), podľa osobných údajov fyzickej osoby podľa osobitného
predpisu,1d) podľa iného verejne dostupného identifikátora alebo podľa kombinácie týchto
údajov,
2. za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky s využitím
iných štatistických údajov, ako sú uvedené v prvom bode,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d) § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) iné údaje potrebné na výkon štátnej štatistiky, európskej štatistiky alebo na prípravu
a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.“.
5. § 15 vrátane nadpisu znie:
„§ 15
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
(1) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) je osobitným druhom
štatistického zisťovania vykonávaným úradom, ktoré je súčasťou štátnej štatistiky a ktorého
obsah, rozsah a spôsob vykonania upravuje osobitný predpis.4)
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(2) Na účely prípravy a vykonania
z administratívnych zdrojov podľa § 13.“.

sčítania

obyvateľov

úrad

využíva

aj

údaje

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, zákon
č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.“.

6. V § 30 sa vypúšťa odsek 7.
7. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 30a
Spracúvanie osobných údajov
(1) Ak je súčasťou dôverných štatistických údajov osobný údaj fyzickej osoby, úrad alebo iný
orgán tvoriaci národný štatistický systém (ďalej len „povinná osoba“) postupuje pri jeho
spracúvaní podľa osobitného predpisu,10) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom podľa osobitného
predpisu,10a) povinná osoba poskytne dotknutej osobe len informáciu o účele spracúvania
osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou len na štatistický účel
podľa tohto zákona a ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť
neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje
dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(3) Ak dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov podľa osobitného
predpisu,10b) ktoré poskytla povinnej osobe v rámci štatistického zisťovania, povinná osoba
vykoná opravu, len ak v čase doručenia oznámenia o uplatnení tohto práva nebol zber údajov
v rámci príslušného štatistického zisťovania ukončený a ak je možné túto opravu vykonať bez
nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej osoby; to neplatí, ak povinná osoba
spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.
(4) V prípade, ak bol osobný údaj poskytnutý úradu z administratívnych zdrojov, dotknutá
osoba môže uplatniť právo na opravu osobných údajov podľa osobitného predpisu10b) len
u osoby, ktorá osobný údaj poskytla úradu podľa § 13, o čom úrad dotknutú osobu informuje,
ak je možné túto informáciu poskytnúť bez nutnosti vynaložiť neprimeraný čas a úsilie povinnej
osoby. Úrad nevykonáva opravu takto poskytnutých osobných údajov v prípade uplatnenia
práva podľa predchádzajúcej vety.
(5) Ak dotknutá osoba uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa
osobitného predpisu,10c) povinná osoba obmedzí spracúvanie týchto údajov dotknutej osoby len
v rozsahu, v akom sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané aj na iný ako štatistický účel
podľa tohto zákona. Obmedzenie spracúvania osobných údajov na iný ako štatistický účel podľa
tohto zákona u osoby, ktorá má povinnosť poskytnúť údaje z administratívnych zdrojov podľa
§ 13, nebráni tejto osobe plniť povinnosti podľa § 13.
(6) Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie osobných údajov podľa osobitného
predpisu10d) nemožno uplatniť, ak sú osobné údaje spracúvané povinnou osobou na štatistický
účel podľa tohto zákona; to neplatí, ak povinná osoba spracúva osobné údaje dotknutej osoby
aj na iný ako štatistický účel podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 10d znejú:
„10) § 6 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z.
) § 21 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
10a
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údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L
119, 4. 5. 2016).
) § 22 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 16 nariadenia (EÚ) 2016/679.

10b

) § 24 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 18 nariadenia (EÚ) 2016/679.

10c

) § 27 zákona č. 18/2018 Z. z., čl. 21 nariadenia (EÚ) 2016/679.“.

10d

Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. júla 2018.

Andrej Kiska v. r.
Andrej Danko v. r.
Peter Pellegrini v. r.
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1) § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 4 zákona č. 56/2018 Z. z.
3) Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 16 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z.
4) Napríklad § 8b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení zákona č. 106/2018 Z. z.
5) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000
Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh
s neautomatickou činnosťou na trhu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016
Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 26 písm. e) zákona č. 56/2018 Z. z.
9) § 28 ods. 2 písm. f) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
10) § 10 zákona č. 56/2018 Z. z.
11) § 6 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
12) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov.
13) Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002,
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002).
14) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
15) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na
ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení, vyhláška Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické
a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
17) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
18) Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
19) § 20 ods. 2 a 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
20) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej
kompatibilite, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní
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elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
21) § 3 zákona č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
22) Napríklad príloha č. 2 modul B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.,
príloha č. 2 moduly B a H1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
23) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych
pomôcok v znení nariadenia vlády č. 215/2013 Z. z.
24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z.
25) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky 145/2016 Z. z.
26) Napríklad § 8b ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 106/2018 Z. z., zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.
27) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 20, 21 a § 23 písm. m)
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných
laboratórií (ISO/IEC 17025)(01 5253) a STN EN ISO/IEC 17043 Posudzovanie zhody. Všeobecné
požiadavky na medzilaboratórne skúšky (ISO/IEC 17043) (01 5257).
29) § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
30) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31) § 8 ods. 1 posledná veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
32) § 5 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z.
33) § 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
34) Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
35) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných
laboratórií (01 5253).
36) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov.
37) § 66a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 127/1999 Z. z.
38) § 84 a 85 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
39) Napríklad § 420 až 437 Občianskeho zákonníka, zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za
škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
40) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
41) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
42) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa
stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241,
17. 9. 2015).
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Príloha
k zákonu č. 157/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
13/zv. 2; Ú. v. ES L 42, 15. 2. 1975).
2. Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo
objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú. v. ES L 46, 21. 2.1976) v znení
smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.
13/zv. 5; Ú. v. ES L 311, 4. 11. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES
z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
3. Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských
štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú. v. ES L 39, 15. 2. 1980) v znení smernice Rady 85/1/EHS z 18.
decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 56; Ú. v. ES L 2, 3. 1. 1985),
smernice Rady 89/617/EHS z 27. novembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv.
10; Ú. v. ES L 357, 7. 12. 1989), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/103/ES z 24.
januára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 34, 9. 2. 2000)
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 114,
7. 5. 2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných
ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L
106, 28. 4. 2009).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou
činnosťou na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii
právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014) v znení delegovanej smernice Komisie (EÚ)
2015/13 z 31. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 3, 7. 1. 2015).
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