
 
 

6. Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti 

slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej 

informácie podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii 
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Doručené dňa:  

Evidenčné číslo: 
 

 
 

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej 

normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6     

písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii 

 

1. Identifikácia žiadateľa 

Titul, meno, priezvisko 

Adresa trvalého pobytu 

Ulica, súpisné/orientačné číslo 

PSČ, obec 

 

 

 

2. Identifikácia strednej školy, vysokej školy 

alebo školiteľa podľa prílohy č. 1 časti D 

 

 

 

 

 

3. Účel citácie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej 

informácie  

 

☐ 3.1 Vypracovanie a obhajoba komplexnej 

odbornej práce, projektu alebo súťažnej 

práce, absolventskej písomnej práce, 

písomnej absolventskej práce v rámci 

výchovy a vzdelávania 

 

 

☐ 3.2 Vypracovanie a obhajoba záverečnej 

práce v rámci štúdia na vysokej škole 

 

 

☐ 3.3 Vypracovanie a obhajoba záverečnej 

práce v rámci kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov nekomerčného charakteru 

a atestačnej práce pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca 
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4. Značka, číslo, dátum vydania a názov slovenských technických noriem alebo technických 

normalizačných informácií, ktoré žiadateľ požaduje citovať s uvedením rozsahu citácie 

 

 

5. Miesto a dátum podania žiadosti 

 

 

6. Podpis žiadateľa 

 

 

7. Príloha: potvrdenie podľa prílohy č. 1 časti D 

 

 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15, 

IČO: 30810710 (ďalej len „úrad“) spracúva osobné údaje žiadateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, ulica, 

súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec výlučne na účel riadneho plnenia úloh úradu, aby mohol riadne spracovať žiadosť 

o udelenie súhlasu na bezodplatné citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti 

technickej normalizačnej informácie a na nevyhnutnú komunikáciu s Vami ako žiadateľom. Právnym základom spracúvania 

osobných údajov je § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii. Úrad bude osobné údaje 

uchovávať po dobu určenú Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom úradu. 
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