
Všeobecné podmienky užívania služby STN – online 
 
Slovenská komora architektov, so sídlom Nám. SNP 18, 811 06 Bratislava, IČO: 30 778 981 
(ďalej len „Poskytovateľ“) uzatvorila s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Úrad“) Zmluvu o poskytovaní služby STN – online, 
predmetom ktorej je zabezpečenie prístupu osôb určených Poskytovateľom do služby STN-
online s možnosťou čítania slovenských technických noriem a technických normalizačných 
informácií (ďalej spolu ako „STN“) v elektronickom formáte PDF (ďalej len „Zmluva o STN“).  
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zverejňuje Poskytovateľ nasledovné 

všeobecné podmienky bezodplatného užívania služby STN – online:   

 

1. Poskytovateľ umožní užívanie služby STN- online každému autorizovaného architektovi 

a autorizovanému krajinnému architektovi, ktorí sú riadne zapísaní v zozname podľa § 3 

ods. 1 a 2 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších prepisov a ktorí udelili s poskytovaním služby 

súhlas (ďalej len „Užívateľ“).  

 

2. Každý Užívateľ je povinný dodržiavať podmienky užívania služby SNT – online. Súčasťou 

týchto podmienok sú nasledovné pravidlá:   

 

a. prístup k PDF súborom je zabezpečený prostredníctvom protokolu http, resp. https, 
a podlieha autentifikácii, pričom autentifikáciou sa rozumie overenie identity 
registrovaného užívateľa pomocou kontroly pridelených prístupových údajov,  
 

b. na ochranu PDF súborov sú použité technické prvky, ktoré zabraňujú 
neoprávnenému prístupu k STN, pričom systém ochrany vyžaduje prístup 
Užívateľa na internet; 

 

c. súbory je možné otvoriť priamo zo servera Úradu alebo ich je možné stiahnuť na 
disk Užívateľa a otvoriť v „offline režime“, pričom výraz „offline režim“ znamená, že 
počítač Užívateľa nie je v danom okamihu pripojený na internet a nie je pre neho 
dostupný server Úradu; takto stiahnutý súbor je možné otvárať počas 30 dní odo 
dňa stiahnutia a uloženia súboru na disk Užívateľa bez toho, aby bol počítač 
pripojený na internet; po uplynutí tejto doby je potrebné sa znovu pripojiť na 
internet, tým sa možnosť otvorenia súboru znovu obnoví. 

 

d.  prevádzkovanie služby umožňuje prístup iba na jeden základný počítač v užívaní 
Užívateľa, pričom tento počítač neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu 
z viacerých počítačov,  

 

3. Každý Užívateľ: 
 

a. môže prostredníctvom programu Acrobat reader otvárať stiahnuté súbory len na 
svojom základnom počítači,  
 

b. má právo mať zaregistrovaný aj jeden záložný počítač pod tým istým prihlasovacím 
menom, pričom nesmie byť súbežne prihlásený na základnom a záložnom počítači,  

 

c. nesmie vykonávať hromadné sťahovanie PDF dokumentov na svoj disk, pričom z 
dôvodu zamedzenia takejto činnosti je počet stiahnutí technicky obmedzený na 50 
STN pre jedného užívateľa počas 1 dňa,  



 

d. má právo používať sprístupnené STN na príslušnom počítači, ktorý si sám zvolí a 
na ktorom bude PDF súbory otvárať, a to tým, že na nich príslušný súbor PDF ako 
Užívateľ otvorí; tým je počítač zaevidovaný do systému a ďalšie počítače už systém 
následne neakceptuje;  

 

e. nesmie vykonávať žiadne kroky smerujúce k odstráneniu ochranných prvkov v PDF 

súbore, rovnako nesmie vykonávať žiadne kroky k dešifrovaniu PDF alebo iné 

činnosti k narušeniu systému a jeho ochrany;  

 

f. je povinný prístupové údaje uchovávať pred stratou alebo zneužitím.  

 

4. STN alebo ich časti nesmú byť podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona č. 60/2018 Z. z. o 

technickej normalizácii (ďalej len „zákon č. 60/2018 Z. z.“) rozmnožované 

alebo rozširované bez súhlasu Úradu. 

 

5. V prípade, ak Užívateľ, jeho zamestnanec alebo iná osoba, ktorá bude v službe STN – 

online prihlásená pod prístupovými údajmi Užívateľa poruší povinnosti uvedené 

v v bodoch 1,2,3 alebo 4 týchto Všeobecných podmienok užívania služby STN- online 

Poskytovateľ má právo zrušiť Užívateľovi prístup do služby STN – online bez akejkoľvek 

náhrady. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá mi môže ako Užívateľovi zo 

zrušenia prístupu do služby STN – online vzniknúť.  

 

6. Užívateľ je povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku 

porušení povinností podľa bodov 1,2,3 a 4 týchto Všeobecných podmienok užívania služby 

STN- online. Za škodu sa považuje najmä, nie výlučne škoda, ktorú bude Poskytovateľ 

povinný uhradiť za takéto porušenie priamo Úradu.  

 

 

V Bratislave, dňa 17. 12. 2020 

 

 
 


