
 

 
ROZHODNUTIE             

UNMS/04238/2022-110 - 015089/2022 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom 

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 810 710 (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy a orgán príslušný na konanie a rozhodovanie  

podľa ustanovenia §  2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona  

č. 207/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o slobode informácií“), podľa § 18 ods. 2 a § 22 ods. 1 

zákona o slobode informácií v spojení s ustanoveniami § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.  

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci sprístupnenia  

informácií podľa zákona o slobode informácií vydáva rozhodnutie, ktorým 

odmieta 

podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií poskytnúť informácie na základe žiadosti 

o sprístupnenie informácií žiadateľa Elektrosmog a zdravie, Zálužická 100/3, 821 01 

Bratislava – Ružinov, IČO: 53 724 411 (ďalej len „žiadateľ“), ktorá bola úradu postúpená 

podľa § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky dňa 27. septembra 2022 v rozsahu bodov 1. až 5. žiadosti a úradom zaevidovaná  

pod ev. č. UNMS/04238/2022-110 – 014654/2022 (ďalej len „žiadosť“). 

 
Odôvodnenie: 
 
Dňa 27. septembra 2022 listom č. 36678/2022/OVOPP/96904 zo dňa 27. septembra 2022 

bola úradu Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa zákona o slobode 

informácií postúpená žiadosť žiadateľa v rozsahu bodov 1. až 5. žiadosti, v ktorých žiadateľ 

požadoval sprístupnenie nasledovných informácií: 
 
„Píšeme vám v súvislosti s vašou zodpovednosťou ako národný telekomunikačný regulátor 

pre vysielacie zariadenia na trhu, ako sú mobilné telefóny, tablety a iné pripojené objekty. 

V tejto funkcii a v rámci európskych predpisov nesiete zodpovednosť za bezpečnosť 

a zdravie ľudí používajúcich tieto zariadenia uvedené na trh v našej krajine. Chceli by sme 

preto vedieť: 
 

1) či ste vykonali špecifické testy miery absorpcie (SAR) elektromagnetického žiarenia 

z mobilných telefónov, tabletov a pripojených predmetov na tele (hlava, trup 

a končatiny), a ak áno, za akých podmienok. Žiadame o zaslanie všetkých protokolov 

z testov. 
 
Vysvetlenie: Vo Francúzsku už v júli 2016 začal Dr. Marc Arazi, zakladateľ 

mimovládnej organizácie Phonegate Alert, právne kroky, ktoré viedli k tomu, že 

Agence nationale des fréquences (ANFR) zverejnila stovky správ o testoch SAR, 

ktoré boli vypracované od roku 2012. Od júna 2018 ich preto oficiálna DATA stránka 

umožňuje uvádzať. K dnešnému dňu je prostredníctvom tejto stránky verejnosti 

priamo prístupných viac ako 750 správ o testoch SAR mobilných telefónov. V týchto 

testoch ANFR považovalo tridsať modelov mobilných telefónov za nevyhovujúce. Boli 



preto prijaté opatrenia buď na ich stiahnutie z trhu, alebo aby výrobca aktualizoval 

hodnotu SAR svojho produktu prostredníctvom aktualizácie softvéru. 
 

2) či modely, ktoré sa vo Francúzsku považujú za nevyhovujúce, boli predmetom 

osobitnej pozornosti na Slovensku. A aké opatrenia ste prijali na zaistenie 

bezpečnosti spotrebiteľov? 
 

Vysvetlenie: Po odhalení týchto závažných porušení limitov SAR francúzske verejné 

orgány požiadali zdravotnú agentúru ANSES, aby poskytla svoje stanovisko 

k možným súvisiacim zdravotným rizikám. V správe zverejnenej v októbri 2019 

ANSES odporučil orgánom verejnej moci: 

- Stiahnutie alebo aktualizáciu mobilných telefónov uvedených na trh pred júnom 

2017 testovaných ANFR so SAR presahujúcou regulačné úrovne. To zodpovedá 

viac ako 250 modelom. 

- Testovať všetky SAR v priamom kontakte s pokožkou, t. j. pri 0 mm, a najmä SAR 

trupu, ktorá sa stále meria pri 5 mm. 
 

3) či ste boli informovaní o odporúčaniach ANSES. 
 

4) čo máte v úmysle urobiť, vzhľadom na to, že veľká časť týchto modelov umiestnená 

na francúzskom národnom trhu a môže byť aj na národnom trhu u nás. Plánujete 

sami alebo v spolupráci s inými orgánmi vykonávať merania SAR pre mobilné 

telefóny používané na národnom trhu v súlade s odporúčaniami ANSES? 
 
Vysvetlenie: Francúzsko napríklad vykonalo to, že sa v súlade s odporúčaniami 

ANSES rozhodlo podať na Európsku komisiu formálnu námietku so žiadosťou 

o legislatívne stanovenie merania SAR na 0 mm. 
 

5) či vaša agentúra súhlasí s touto žiadosťou a či by podporila francúzsky návrh 

v príslušných orgánoch EÚ?“. 
 
Podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií osobami povinnými podľa tohto zákona 

sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné 

celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať 

o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,  

a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií každý má právo na prístup k informáciám, 

ktoré majú povinné osoby k dispozícii. 
 
Podľa § 14 ods. 1 zákona o slobode informácií žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, 

elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. 

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej 

osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa 

pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií 

žiadateľ navrhuje. 

Podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len 

sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá  

v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3). 

Podľa § 22 ods. 1 zákona o slobode informácií, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, 

použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 



Podľa § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými 

právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 

zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 

Podľa § 47 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie  

a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom 

konania vyhovuje v plnom rozsahu. 

Podľa § 30 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení zákona č. 505/2009 Z. z. je úrad ústredným orgánom štátnej správy 

pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie 

orgánov posudzovania zhody, pričom úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva 

metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, 

posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. 
 
Úrad ďalej uvádza, že podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní 

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z. (ďalej len „zákon č. 56/2018 Z. z.“) koordinuje 

činnosť orgánov dohľadu nad určenými výrobkami a spolupracuje s jednotným úradom  

pre spoluprácu v oblasti výkonu trhového dohľadu nad určenými výrobkami a pri vypracúvaní 

vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom. 
 
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise  

a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov úrad taktiež vykonáva 

činnosť kontaktného miesta pre výrobky podľa osobitného predpisu, ktoré poskytuje 

informáciu podľa osobitného predpisu, metodicky usmerňuje a riadi postup poskytovania 

informácií o technickom pravidle a plní povinnosti podľa osobitného predpisu. 
 
Na základe uvedeného tak úrad poskytuje všeobecné informácie týkajúce sa legislatívy  

z oblasti posudzovania zhody výrobkov, posudzovania zhody určených výrobkov, 

požiadaviek na určené výrobky, výstupných dokumentov posudzovania zhody alebo 

požiadaviek na výstupné dokumenty posudzovania zhody, označenia CE, EÚ/ES vyhlásenia 

o zhode alebo informácií, ktoré majú byť uvedené v EÚ/ES vyhlásení o zhode, 

harmonizovaných technických noriem a ďalších legislatívnych požiadaviek. Uvedené 

informácie úrad súčasne zverejňuje aj na svojom webom sídle. 

V súvislosti so zariadeniami uvedenými žiadateľom v podanej žiadosti úrad ďalej uvádza, že 

na predmetné zariadenia sa pravdepodobne vzťahujú požiadavky technických predpisov 

z oblasti posudzovania zhody, a to: 

- nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení 

nariadenia vlády SR č. 331/2019 Z. z., ktorým bola do slovenského právneho 

poriadku transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ 

z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov 

vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, 

- nariadenie vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia 

určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení 

nariadenia vlády SR č. 325/2019 Z. z., ktorým bola do slovenského právneho 

poriadku transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ 

z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov 

týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie 

v rámci určitých limitov napätia na trhu, 

- nariadenie vlády SR č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení  

na trhu v znení nariadenia vlády SR č. 332/2019 Z. z., ktorým bola  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/193/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/193/


do slovenského právneho poriadku transponovaná Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych 

predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení  

na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES, alebo  

- iný technický predpis z oblasti posudzovania zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. 
 

Úrad napokon dodáva, že nie je orgánom dohľadu nad určenými výrobkami. Orgánmi 

dohľadu nad určenými výrobkami, ktoré vykonávajú dohľad nad sprístupnením určeného 

výrobku na trhu online alebo offline podľa základných požiadaviek a požiadaviek 

ustanovených zákonom č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania 

zhody a nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených zákonom  

č. 56/2018 Z. z. alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, sú ustanovené  

v § 26 zákona č. 56/2018 Z. z. Vo vzťahu k zariadeniam ako určeným výrobkom uvedeným 

v žiadosti podanej žiadateľom sú orgánmi dohľadu Slovenská obchodná inšpekcia  

podľa § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z. a Inšpektorát práce podľa § 26 písm. b) zákona 

č. 56/2018 Z. z. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tak úrad uvádza, že nedisponuje informáciami 

požadovanými žiadateľom, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

Poučenie: 
 

Podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií možno proti tomuto rozhodnutiu podať 

rozklad v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu  

a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov po nadobudnutí jeho 

právoplatnosti preskúmateľné súdom. 
 

V Bratislave 07. 10. 2022 

 

 

 
Mgr. Milan Mikula 

                                             riaditeľ kancelárie predsedníčky úradu 

                                                     (tento dokument bol podpísaný elektronicky) 

 

 

 

 

 

 
 

Rozhodnutie sa doručuje: 
 
Elektrosmog a zdravie 

Zálužická 100/3 

821 01 Bratislava - Ružinov 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
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