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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2001,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na vý�ahy

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zákon“) nariaïuje:

§ 1

(1) Do skupiny určených výrobkov „vý�ahy“ pod¾a
§ 9 ods. 1 zákona patria vý�ahy trvalo zabudované
v budovách a iných stavbách a bezpečnostné časti
vý�ahov, na ktoré toto nariadenie ustanovuje technic-
ké požiadavky pod¾a § 2 písm. f) zákona uvedené v prí-
lohách č. 1 až 14.

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) vý�ahom zariadenie obsluhujúce rôzne úrovne,

s klietkou vedenou vodidlami, ktoré sú pevné a od-
klonené od vodorovnej roviny v uhle väčšom ako
15o, určené na prepravu
1. osôb,
2. osôb a nákladov,
3. len nákladov; ak je klietka prístupná osobám,

možno do nej vo¾ne vstúpi� a je vybavená ovlá-
dacím zariadením nachádzajúcim sa v klietke
alebo v dosahu osoby,

b) vý�ahom zariadenie pod¾a písmena a), ak nie je
vedené pevnými vodidlami, ale má určenú dráhu
pohybu, napr. vý�ahy s nožnicovým mechanizmom,

c) bezpečnostnou čas�ou čas� vý�ahu uvedená v prí-
lohe č. 4,

d) dodávate¾om vý�ahu fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je zodpovedná za konštrukciu, výrobu,
montáž a uvedenie vý�ahu na trh, ktorá na vý�ah
umiestňuje označenie CE a vydáva vyhlásenie
o zhode,

e) uvedením vý�ahu na trh je prvé odovzdanie vý�ahu
dodávate¾om na používanie užívate¾ovi,

f) výrobcom bezpečnostnej časti je fyzická osoba ale-
bo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za kon-
štrukciu a výrobu bezpečnostnej časti a ktorá na
túto čas� umiestňuje označenie CE a vydáva vyhlá-
senie o zhode,

g) modelovým vý�ahom vý�ah, ktorého technická do-
kumentácia dokumentuje, ako budú podrobnosti
o technických požiadavkách z h¾adiska bezpečnos-
ti (ïalej len „technické požiadavky“), určené so zre-
te¾om na požadované parametre, splnené na vý�a-
hoch odvodených od modelového vý�ahu, na
ktorých sa používajú rovnaké bezpečnostné časti.

(3) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na
a) zariadenia lanových dráh vrátane zariadení pozem-

ných lanových dráh, ktoré sú určené na verejnú
alebo neverejnú dopravu osôb,

b) vý�ahy špeciálne projektované a konštruované na
vojenské alebo policajné účely,

c) banské �ažobné zariadenia,
d) javiskové vý�ahy,
e) vý�ahy v dopravných prostriedkoch,
f) vý�ahy spojené so strojovým zariadením, ktoré sú

určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na
pracovné miesto,

g) vozidlá na ozubnicovej dráhe,
h) stavebné vý�ahy určené na dopravu osôb alebo osôb

a nákladu.

§ 2

(1) Vý�ah možno uvies� na trh a uvies� do prevádzky,
ak neohrozí bezpečnos� a zdravie osôb a bezpečnos�
majetku. Bezpečnos� a zdravie osôb a bezpečnos� ma-
jetku pri vý�ahu uvedenom do prevádzky je zaistená,
ak je správne namontovaný, udržiavaný a používaný
na účely, na ktoré je určený.

(2) Bezpečnostnú čas� možno uvies� na trh a uvies�
do prevádzky, ak vý�ah, v ktorom sa použije, neohrozí
bezpečnos� a zdravie osôb a bezpečnos� majetku. Bez-
pečnos� a zdravie osôb a bezpečnos� majetku pri vý�a-
hu uvedenom do prevádzky, v ktorom je použitá bez-
pečnostná čas�, je zaistená, ak je správne
namontovaná, používaná na účely, na ktoré je určená
a udržiavaná.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba zodpovedná
za zhotovenie budovy alebo stavby a dodávate¾ vý�ahu
sa vzájomne informujú a vykonávajú príslušné úkony
tak, aby sa zabezpečila spo¾ahlivá prevádzka a bezpeč-
nos� vý�ahu.

(4) V šachte určenej pre vý�ah nesmú by� umiestne-
né žiadne potrubia, inštalácie alebo zariadenia, ktoré
nie sú potrebné na prevádzku a bezpečnos� vý�ahu.

(5) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 sa neobmedzuje
možnos� ustanovi� ïalšie požiadavky, ktoré sú nevyh-
nutné na zabezpečenie ochrany osôb pri uvádzaní
vý�ahu do prevádzky alebo pri jeho používaní, ak sú
v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

(6) Vý�ah alebo bezpečnostnú čas�, ak nespĺňajú
požiadavky predpisov, možno vystavova� na ve¾trhoch
a výstavách alebo možno predvádza�, ak sú vidite¾ne
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označené nápisom, ktorý zrete¾ne upozorňuje, že vý-
�ah alebo bezpečnostná čas� nespĺňajú požiadavky
predpisov; taký vý�ah alebo bezpečnostná čas� sa ne-
môže  predáva�, kým ju dodávate¾ vý�ahu, výrobca
bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec neuve-
die do zhody s predpismi. Pri predvádzaní sa musia
vykona� potrebné bezpečnostné opatrenia na zaruče-
nie ochrany osôb.

§ 3

(1) Vý�ah musí spĺňa� technické požiadavky uvede-
né v prílohe č. 1.

(2) Bezpečnostná čas� musí spĺňa� technické požia-
davky uvedené v prílohe č. 1 alebo musí umožňova�,
aby vý�ah, v ktorom je použitá, vyhovoval uvedeným
technickým požiadavkám.

(3) V technickej dokumentácii musia by� zrete¾ne
špecifikované všetky povolené odchýlky medzi mode-
lovým vý�ahom a vý�ahmi odvodenými od modelového
vý�ahu spolu s ich maximálnymi a minimálnymi hod-
notami.

(4) Výpočtom alebo hlavnými konštrukčnými vý-
kresmi možno preukáza� podobnos� radu zariadení, či
sú splnené technické požiadavky.

§ 4

(1) Vý�ah a bezpečnostná čas�, ktoré sú označené
označením CE a majú vydané vyhlásenie o zhode pod-
¾a prílohy č. 2, považujú sa za vý�ah a bezpečnostnú
čas�, ktoré spĺňajú všetky ustanovenia tohto nariade-
nia vrátane postupov posudzovania zhody pod¾a § 6
a 7.

(2) Ak sa harmonizovaná slovenská technická nor-
ma vz�ahuje na jednu technickú požiadavku alebo na
viac technických požiadaviek, tak
a) vý�ah vyrobený v súlade s takou normou sa pova-

žuje za vý�ah vyhovujúci technickým požiadavkám,
ktoré sa na neho vz�ahujú, alebo

b) bezpečnostná čas� vyrobená v súlade s takou nor-
mou sa považuje za vhodnú, aby vý�ah, v ktorom je
správne namontovaná, sa považoval za vý�ah vyho-
vujúci technickým požiadavkám, ktoré sa na neho
vz�ahujú.

(3) Ak neexistujú harmonizované slovenské technic-
ké normy, môže Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ïalej len „úrad“)
urči� technické normy vhodné na posudzovanie zhody
pod¾a § 5 ods. 6 zákona a požiadavky dôležité alebo
významné pre správnu realizáciu technických požia-
daviek uvedených v prílohe č. 1.

§ 5

(1) Orgán doh¾adu uloží ochranné opatrenia pod¾a
§ 31 ods. 1 písm. a) a b) zákona, ak vý�ah alebo bez-
pečnostná čas� označená označením CE sa používa
v súlade s účelom, na ktorý sa namontovala, a môže
ohrozi� bezpečnos� osôb a majetku.

(2) Orgán doh¾adu informuje úrad o všetkých opat-

reniach a dôvodoch opatrení pod¾a odseku 1, najmä
o tom, či skutočnos� pod¾a odseku 1 je zapríčinená
a) nesplnením technických požiadaviek pod¾a § 3,
b) nesprávnym uplatnením noriem pod¾a § 4 ods. 2,
c) nedostatkom v normách pod¾a §  4 ods. 2.

(3) Orgán doh¾adu vykoná potrebné opatrenia proti
tomu, kto umiestnil označenie CE na vý�ah alebo
bezpečnostnú čas�, ak nespĺňajú podmienky na toto
označenie.

(4) Úrad pod¾a § 8 ods. 3 zákona informuje Európ-
sku komisiu (ïalej len „Komisia“) o zisteniach uvede-
ných v odsekoch 2 a 3 a o vykonaných opatreniach,
a ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slo-
venská republika viazaná, aj iné zahraničné osoby.

§ 6

(1) Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splno-
mocnenec pred uvedením bezpečnostnej časti na trh
a) vykoná na vzorke bezpečnostnej časti skúšku typu

pod¾a prílohy č. 5 a vo výrobe kontrolu procesu
výroby autorizovanou osobou pod¾a prílohy č. 11
alebo

b) vykoná na vzorke bezpečnostnej časti skúšku typu
pod¾a prílohy č. 5 a zavedie systém zabezpečovania
kvality výrobku pod¾a prílohy č. 8, alebo

c) zavedie systém komplexného zabezpečovania kva-
lity pod¾a prílohy č. 9.

(2) Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splno-
mocnenec každú bezpečnostnú čas� označí označením
CE a vydá vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje údaje
uvedené v prílohe č. 2 so zrete¾om na údaje uvedené
v prílohách č. 8, 9 alebo 11.

(3) Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splno-
mocnenec uschováva kópiu vyhlásenia o zhode bez-
pečnostnej časti desa� rokov odo dňa, keï bola napo-
sledy vyrobená.

§ 7

(1) Pri vý�ahu pred uvedením na trh sa zabezpečuje
jeden z týchto postupov:
a) ak bol konštruovaný v zhode s vý�ahom, na ktorom

bola vykonaná skúška typu pod¾a prílohy č. 5, pri-
čom postupy pre konštrukciu, výrobu, montáž
a skúšky sa môžu vykonáva� na tom istom vý�ahu,
tak vý�ah sa zloží, namontuje a vyskúša s použitím
1. záverečnej inšpekcie pod¾a prílohy č. 6 alebo
2. systému zabezpečovania kvality pod¾a prílohy

č. 12, alebo
3. systému zabezpečovania kvality pod¾a prílohy

č. 14,
b) ak bol konštruovaný v zhode s modelovým vý�a-

hom, na ktorom bola vykonaná skúška typu pod¾a
prílohy č. 5, tak vý�ah sa zloží, namontuje a vyskú-
ša s použitím
1. záverečnej inšpekcie pod¾a prílohy č. 6 alebo
2. systému zabezpečovania kvality pod¾a prílohy

č. 12, alebo
3. systému zabezpečovania kvality pod¾a prílohy

č. 14,
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c) ak bol konštruovaný v zhode s vý�ahom, pri ktorom
bol uplatnený systém zabezpečovania kvality pod¾a
prílohy č. 13 doplnený kontrolou konštrukcie, keï
konštrukcia nie je úplne v súlade s harmonizova-
nými slovenskými technickými normami, tak vý�ah
sa zloží, namontuje, vyskúša a ïalej sa použije
1. záverečná inšpekcia pod¾a prílohy č. 6 alebo
2. systém zabezpečovania kvality pod¾a prílohy

č. 12, alebo
3. systém zabezpečovania kvality pod¾a prílohy

č. 14,
d) overenie každého výrobku autorizovanou osobou

pod¾a prílohy č. 10,
e) ak konštrukcia nie je úplne v súlade s harmonizo-

vanými slovenskými technickými normami, použije
sa systém zabezpečovania kvality pod¾a prílohy
č. 13 doplnený kontrolou konštrukcie.

(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 písm. a) až c) osoba
zodpovedná za konštrukciu poskytne osobe zodpoved-
nej za výrobu, montáž a skúšanie k dispozícii všetky
potrebné dokumenty a informácie, aby bolo možno
zabezpeči� najväčšiu bezpečnos� úkonov uvedených
v odseku 1.

(3) Dodávate¾ vý�ahu umiestni na vý�ah označenie
CE a vydá vyhlásenie o zhode, ktoré obsahuje údaje
uvedené v prílohe č. 2 so zrete¾om na údaje uvedené
v prílohách č. 6, 10, 12, 13 alebo 14.

(4) Dodávate¾ vý�ahu uschováva kópiu vyhlásenia
o zhode desa� rokov odo dňa, keï  sa vý�ah uviedol na
trh.

(5) Ak sa na vý�ah alebo bezpečnostnú čas� vz�ahujú
požiadavky iných právnych predpisov, ktoré tiež vyža-
dujú označenie CE, pri použití tohto označenia sa
predpokladá, že vý�ah alebo bezpečnostná čas� spĺňa
požiadavky aj týchto právnych predpisov.

(6) Ak právne predpisy pod¾a odseku 5 umožňujú
výrobcovi počas prechodného obdobia zvoli�, ktoré
opatrenia z nich použije, označenie CE vyjadruje zho-
du s ustanoveniami len tých právnych predpisov, kto-
ré dodávate¾ vý�ahu alebo výrobca bezpečnostnej časti
použil. V takom prípade údaje o použitých právnych
predpisoch sa musia uvies� v dokumentácii, inštruk-
ciách alebo v návodoch požadovaných uvedenými
právnymi predpismi a pripojených k vý�ahu alebo bez-
pečnostnej časti.

(7) Dodávate¾ vý�ahu poskytne pod¾a § 13 ods. 3
zákona na vyžiadanie orgánom doh¾adu kópiu vyhlá-
senia o zhode a správu o skúškach vykonaných pri
záverečnej inšpekcii, a ak to vyžaduje medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj
Komisii, členským štátom Európskeho spoločenstva
a notifikovaným orgánom v rámci Európskeho spolo-
čenstva.

§ 8

(1) Úrad oznamuje pod¾a § 8 ods. 3 zákona Komisii,
a ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slo-
venská republika viazaná, aj členským štátom Európ-
skeho spoločenstva, autorizované osoby poverené vy-
konávaním postupov uvedených v §  6 a 7 spoločne so

špecifickými úlohami a skúšobnými postupmi, ktorý-
mi sú tieto orgány poverené, a identifikačné kódy vo-
pred pridelené Komisiou.

(2) Požiadavky na autorizovanú osobu sú uvedené
v § 11 zákona a podrobnosti o nich v prílohe č. 7.
Osoba, ktorá spĺňa požiadavky na hodnotenie uve-
dené v príslušných harmonizovaných normách, po-
važuje sa za osobu, ktorá spĺňa požiadavky pod¾a
prílohy č. 7.

(3) Autorizovaná osoba pod¾a § 11 ods. 10 písm. d)
zákona poskytne Komisii, členským štátom a notifiko-
vaným orgánom v rámci Európskeho spoločenstva kó-
piu certifikátu o skúške typu bezpečnostnej časti ale-
bo vý�ahu, kópiu technickej dokumentácie a správy
o posúdení, výpočtoch a skúškach.

§ 9

(1) Označenie CE pozostáva z písmen CE a vyhoto-
vené je pod¾a prílohy č. 3.

(2) Označenie CE musí by� vidite¾ne a zrete¾ne
umiestnené v každej klietke pod¾a prílohy č. 1 bodu 5
a na všetkých bezpečnostných častiach alebo, ak to
nie je možné, na štítku neoddelite¾ne upevnenom
k bezpečnostnej časti.

(3) Na vý�ah alebo bezpečnostnú čas� je zakázané
umiestňova� akéko¾vek označenie, ktoré by mohlo ko-
hoko¾vek uvies� do omylu so zrete¾om na význam
a tvar CE. Iné označenie sa môže  umiestni� na vý�ah
alebo na bezpečnostnú čas�, ak sa tým nezhorší vidi-
te¾nos� a čitate¾nos� označenia CE.

(4) Ak sa označenie CE  umiestnilo na vý�ah alebo
bezpečnostnú čas� neoprávnene, dodávate¾ vý�ahu,
výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocne-
nec výrobok upraví pod¾a ustanovení, ktoré sa vz�ahu-
jú na označenie CE, a zabráni porušovaniu predpisov
za podmienok ustanovených v § 10 zákona.

(5) Ak by neoprávnené umiestnenie označenia CE
trvalo, orgán doh¾adu a autorizovaná osoba vykonajú
príslušné opatrenia, aby sa takej bezpečnostnej časti
obmedzilo alebo zabránilo uvedeniu na trh alebo za-
bezpečilo jej stiahnutie z trhu a zakázalo používanie
vý�ahu.

(6) Úrad informuje o prijatých opatreniach pod¾a od-
seku 5 Komisiu a iné zahraničné osoby v súlade s § 5
ods. 4.

(7) Ustanoveniami odsekov 4 až 6 nie je dotknuté
ustanovenie § 5.

§ 10

V každom opatrení (rozhodnutí) vydanom v súlade
s týmto nariadením, ktorým sa obmedzuje uvedenie
vý�ahu na trh alebo jeho uvedenie do prevádzky, alebo
jeho používanie, a uvedenie bezpečnostnej časti na trh
alebo jej používanie v prevádzke, sa uvedú presné
dôvody, z ktorých opatrenie (rozhodnutie) vychádza.
Opatrenie (rozhodnutie) sa oznámi dotknutej stra-
ne spolu s informáciou o opravných prostriedkoch
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a o lehote, v ktorej sa opravné prostriedky môžu uplat-
ni�.

§ 11

Vý�ah a bezpečnostná čas� uvedené na trh a uvede-
né do prevádzky na základe zmluvných vz�ahov uzav-
retých pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia

musia splni� požiadavky ustanovené týmto nariade-
ním najneskôr do 31. decembra 2003.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH Z H¼ADISKA BEZPEČNOSTI
VZŤAHUJÚCE SA NA KONŠTRUKCIU A VÝROBU VÝŤAHU A BEZPEČNOSTNEJ ČASTI

Úvodné ustanovenia

0.1 Povinnosti, ktoré sa týkajú technických požiadaviek, sa uplatňujú vtedy, ak vý�ah alebo bezpečnostná čas�
používaná v súlade s podmienkami dodávate¾a vý�ahu alebo výrobcu bezpečnostnej časti je vystavená nebezpe-
čenstvu.

0.2 Technické požiadavky obsiahnuté v tomto nariadení sú záväzné. Ciele, ktoré ustanovujú tieto požiadavky,
nemusia by� dosiahnute¾né pri úrovni súčasnej techniky. V takom prípade je vý�ah alebo bezpečnostná čas�
konštruovaná a vyrobená tak, aby sa čo najviac blížili k takým cie¾om.

0.3 Výrobca bezpečnostnej časti a dodávate¾ vý�ahov posúdia riziko, aby určili všetky nebezpečenstvá vz�ahujúce
sa na ich výrobky; tieto výrobky sú potom konštruované a vyrábané s oh¾adom na toto posúdenie rizika.

1. Všeobecne

1.1 Ak existuje príslušné nebezpečenstvo a nie je uvedené v tejto prílohe, platia na vý�ah a bezpečnostnú čas�
požiadavky pod¾a prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/1999 Z. z. Požiadavky prílohy č. 1 bodu 1.1.2 nariadenia
vlády č. 391/1999 Z. z. sa uplatnia vždy.

1.2 Klietka vý�ahu
Klietka vý�ahu je navrhnutá a vyrobená tak, aby jej priestor a pevnos� zodpovedali maximálnemu počtu osôb
a nosnosti vý�ahu, ktoré určil dodávate¾.
Ak to rozmery umožňujú, klietka vý�ahu určeného na prepravu osôb je navrhnutá a vyrobená tak, aby jej
konštrukcia neprekážala alebo nebránila prístupu a použitiu vý�ahu osobám s obmedzenou schopnos�ou
pohybu a aby umožňovala všetky vhodné úpravy, ktoré u¾ahčujú jeho používanie takým osobám.

1.3 Závesné a podporné zariadenia
Závesné a podporné zariadenia klietky vý�ahu, jej upevňovacie a spojovacie časti sú navrhnuté a vybrané tak,
aby zabezpečovali potrebnú úroveň bezpečnosti a minimalizovali nebezpečenstvo pádu klietky, pričom sa berú
do úvahy podmienky používania, použitý materiál a výrobné podmienky.
Ak sa na zavesenie klietky používajú laná alebo re�aze, použijú sa minimálne dve samostatné laná alebo re�aze,
každé so samostatným upevnením. Tieto laná a re�aze sa nepredlžujú ani nesplietajú, ak to nie je nevyhnutné
na upevnenie alebo na vytvorenie oka.

1.4 Kontrola za�aženia a nadmernej rýchlosti

1.4.1 Vý�ahy sú navrhnuté, vyrobené a namontované tak, aby sa v prípade prekročenia nosnosti zabránilo ich
uvedeniu do pohybu.

1.4.2 Vý�ahy sú vybavené zariadením na obmedzenie rýchlosti. Táto požiadavka sa nevz�ahuje na vý�ahy, pri ktorých
konštrukcia pohonu zabraňuje prekročeniu rýchlosti.

1.4.3 Rýchlový�ahy sú vybavené zariadením na kontrolu a obmedzenie rýchlosti.

1.4.4 Vý�ahy poháňané trecími kotúčmi sú konštruované tak, aby sa zabezpečila trakcia nosných lán na kotúči.

1.5 Vý�ahový stroj

1.5.1 Každý osobný vý�ah má svoj vlastný vý�ahový stroj. Táto požiadavka sa nevz�ahuje na vý�ahy, v ktorých sú
vyvažovacie závažia nahradené druhou klietkou.

1.5.2 Dodávate¾ vý�ahu zabezpečí, aby vý�ahový stroj a k nemu patriace zariadenie nebolo prístupné; to neplatí pre
údržbu a stav núdze.

1.6 Ovládanie

1.6.1 Ovládacie prvky vý�ahu určeného pre osoby s obmedzenou schopnos�ou pohybu bez sprievodcu sú vhodne
konštruované a umiestnené.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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1.6.2 Funkcie ovládacích prvkov sú zrete¾ne označené.

1.6.3 Privolávacie obvody skupiny vý�ahov môžu by� spoločné alebo prepojené.

1.6.4 Elektrické zariadenia sú namontované a zapojené tak, aby
a) sa vylúčila možnos� zámeny s obvodmi, ktoré s vý�ahom nesúvisia,
b) bolo možno vypína� napájanie pod za�ažením,
c) pohyb vý�ahu bol možný len pri správnej činnosti elektrických bezpečnostných zariadení umiestnených

v samostatnom elektrickom bezpečnostnom obvode,
d) chyba na elektrickej inštalácii nespôsobila ohrozenie.

2. Nebezpečenstvo pre osoby nachádzajúce sa mimo klietky

2.1 Vý�ah je navrhnutý a vyrobený tak, aby priestor, v ktorom sa klietka pohybuje, bol pre osoby neprístupný; to
neplatí pre údržbu a stav núdze. Skôr ako oprávnená osoba vstúpi do tohto priestoru, vý�ah sa zabezpečí proti
normálnemu použitiu.

2.2 Vý�ah je navrhnutý a vyrobený tak, aby zabraňoval stlačeniu osoby, ak je klietka v niektorej z koncových polôh.
Táto požiadavka je splnená, ak v oblasti koncových polôh je zabezpečený vo¾ný priestor alebo únikový priestor.
So zrete¾om na osobitné prípady, najmä v existujúcich budovách, ak nie je uvedené riešenie možné, môžu sa
použi� iné zodpovedajúce opatrenia na zabránenie takému nebezpečenstvu.

2.3 Miesta na vstup a výstup z klietky sú vybavené šachtovými dverami, ktoré majú mechanickú odolnos� zodpove-
dajúcu predpokladaným prevádzkovým podmienkam. Zabezpečovacie zariadenie počas normálnej prevádzky
zabraňuje
a) úmyselnému alebo neúmyselnému uvedeniu klietky do pohybu, ak šachtové dvere nie sú zatvorené a zaistené,
b) otvoreniu šachtových dverí, ak klietka je v pohybe a nenachádza sa v otváracom pásme.

Povo¾uje sa dobeh klietky s otvorenými dverami v určitom pásme, ak sa kontroluje dobehová rýchlos�.

3. Nebezpečenstvo pre osoby nachádzajúce sa v klietke

3.1 Vý�ahová klietka vrátane podlahy a stropu je úplne uzatvorená plnými stenami po celej výške, okrem vetracích
otvorov, a plnostenými dverami. Dvere sú konštruované a montované tak, aby sa klietka nemohla pohybova�,
ak dvere nie sú zatvorené, okrem dobehu uvedeného v poslednej vete bodu 2.3, a aby sa klietka zastavila, ak sú
dvere otvorené.
Dvere klietky zostanú zatvorené a zaistené, ak sa klietka zastaví medzi dvoma poschodiami, ak je nebezpečenstvo
pádu do šachty alebo ak je vý�ah bez šachty.

3.2 Vý�ah je vybavený zariadením, ktoré zabráni vo¾nému pádu klietky alebo nekontrolovate¾nému pohybu klietky
smerom hore v prípade výpadku elektrického prúdu alebo chyby na konštrukčných častiach vý�ahu.
Zariadenie, ktoré zabraňuje vo¾nému pádu klietky, nie je závislé od závesu klietky.
Zariadenie zastaví klietku pri za�ažení, ktoré zodpovedá nosnosti a pri maximálnej rýchlosti určenej výrobcom
vý�ahu. Zastavenie týmto zariadením pri akomko¾vek za�ažení klietky nespôsobí spomalenie nebezpečné pre
dopravované osoby.

3.3 Medzi dnom šachty a spodnou čas�ou klietky vý�ahu sú umiestnené nárazníky.
Vo¾ný priestor pod¾a bodu 2.2 sa meria s úplne stlačenými nárazníkmi.

Táto požiadavka sa nevz�ahuje na vý�ah, ktorého klietka sa so zrete¾om na konštrukciu pohonného systému
nemôže dosta� do vo¾ného priestoru pod¾a bodu 2.2.

3.4 Vý�ah je navrhnutý a vyrobený tak, aby sa nedal uvies� do pohybu, ak zariadenie uvedené v bode 3.2 nie je
funkčné.

4. Iné nebezpečenstvo

4.1 Šachtové a klietkové dvere alebo oboje dvere súčasne, ak sa zatvárajú samočinne, sú vybavené zariadením proti
zovretiu pohybujúcimi sa dverami.

4.2 Šachtové dvere, ktoré prispievajú k ochrane budovy pred šírením požiaru, a to spolu so svojimi presklenými
čas�ami, majú primeranú požiarnu odolnos�, pokia¾ ide o ich celistvos� a vhodné izolačné vlastnosti (odolnos�
proti plameňu) a vlastnosti v oblasti prenosu tepla (tepelné vyžarovanie).

4.3 Vyvažovacie závažie je namontované tak, aby sa zabránilo akémuko¾vek nebezpečenstvu nárazu do klietky alebo
pádu na klietku.

4.4 Vý�ah je vybavený prostriedkami, ktoré umožňujú vyslobodenie a evakuáciu osôb uväznených v klietke.
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4.5 Klietka vý�ahu je vybavená obojsmerným dorozumievacím zariadením, ktoré umožňuje stále spojenie so službou,
ktorá zabezpečuje vyslobodenie osôb uväznených v klietke.

4.6 Vý�ah je navrhnutý a vyrobený tak, aby ukončil jazdu v prípade, že teplota vý�ahového stroja prevýši hodnotu
určenú dodávate¾om vý�ahu, a nereagoval na ïalší povel.

4.7 Klietka vý�ahu je navrhnutá a vyrobená tak, aby sa dopravovaným osobám zabezpečovalo dostatočné vetranie,
a to aj v prípade dlhšieho prerušenia prevádzky.

4.8 Klietka vý�ahu je zodpovedajúcim spôsobom osvetlená, ak je obsadená alebo ak sú dvere klietky otvorené; klietka
má núdzové osvetlenie.

4.9 Dorozumievacie zariadenie pod¾a bodu 4.5 a núdzové osvetlenie pod¾a bodu 4.8 sú navrhnuté a vyrobené tak,
aby boli funkčné aj bez normálnej dodávky prúdu. Fungujú dostatočne dlho, aby umožnili potrebný záchranný
zákrok.

4.10 Riadiace obvody vý�ahu, ktorý sa môže používa� v prípade požiaru, sú navrhnuté a vyrobené tak, aby zabraňovali
zastaveniu vý�ahu v určených staniciach a umožňovali prednostné riadenie vý�ahu záchrannými skupinami.

5. Označovanie

5.1 Okrem minimálnych údajov vyžadovaných pre každé strojové zariadenie pod¾a prílohy č. 1 bodu 1.7.4 nariadenia
vlády č. 391/1999 Z. z. je v každej klietke vidite¾ne umiestnený štítok zrozumite¾ne udávajúci nosnos� v kilo-
gramoch a maximálny počet osôb, ktoré v nej môžu by� prepravované.

5.2 Ak je vý�ah konštruovaný tak, že umožňuje osobám uväzneným v klietke vyslobodi� sa bez vonkajšej pomoci, je
v klietke zrete¾ne a vidite¾ne umiestnený zodpovedajúci návod v štátnom jazyku.

6. Návod na používanie

6.1 Bezpečnostná čas� je vybavená návodom vypracovaným v štátnom jazyku alebo v inom jazyku členského štátu,
ktorý vyhovuje dodávate¾ovi vý�ahu tak, aby montáž, pripojenie, nastavovanie a údržba mohli by� vykonávané
správne a bezpečne.

6.2 Každý vý�ah je vybavený dokumentáciou vypracovanou v štátnom jazyku, ktorá obsahuje najmä
a) návod na používanie spolu s výkresmi a schémami, ktoré sú nevyhnutné na bežnú prevádzku, na údržbu,

skúšanie, opravy, pravidelné kontroly a vyslobodzovanie osôb pod¾a bodu 4.4,
b) knihu vý�ahu, do ktorej sa zapisujú opravy, pravidelné kontroly a podobne.
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A. Obsah vyhlásenia o zhode bezpečnostnej časti

Vyhlásenie o zhode je napísané na stroji alebo tlačeným písmom v tom istom jazyku ako návod na používanie
pod¾a prílohy č.1 bodu 6.1 a obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno a úplnú adresu výrobcu bezpečnostnej časti,

b) meno a adresu jeho splnomocnenca, ak bol poverený,

c) opis bezpečnostnej časti, označenie typu alebo série a výrobné číslo, ak existuje,

d) bezpečnostné funkcie bezpečnostnej časti, ak nie sú zrejmé z opisu pod¾a písmena c),

e) rok výroby bezpečnostnej časti,

f) všetky príslušné ustanovenia predpisov, ktorým bezpečnostná čas� vyhovuje,

g) odkazy na harmonizované normy, ak boli použité,

h) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala skúšku typu pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) a b),

i) odkaz na certifikát skúšky typu, ak bol vydaný,

j) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala kontrolu výroby pod¾a § 6 ods. 1 písm. b),

k) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak posudzovala systém zabezpečovania kvality zabez-
pečovaný výrobcom pod¾a § 6 ods. 1 písm. c),

l) údaje o podpísanej osobe oprávnenej kona� v zastúpení výrobcu bezpečnostnej časti alebo o jeho splnomocnen-
covi.

B. Obsah vyhlásenia o zhode pre namontované vý�ahy

Vyhlásenie o zhode je napísané na stroji alebo tlačeným písmom v tom istom jazyku ako návod na používanie
pod¾a prílohy č. 1 bodu 6.1 a obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno a úplnú adresu dodávate¾a vý�ahu,

b) opis vý�ahu, označenie typu alebo série, výrobné číslo a adresu miesta, na ktorom je vý�ah namontovaný,

c) rok montáže vý�ahu,

d) všetky príslušné ustanovenia predpisov, ktorým vý�ah vyhovuje,

e) odkaz na harmonizované normy, ak boli použité,

f) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala skúšku typu modelového vý�ahu pod¾a § 7
ods. 1 písm. a) a b),

g) odkaz na certifikát skúšky typu, ak bol vydaný,

h) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala overenie vý�ahu pod¾a § 7 ods. 1 písm. d),

i) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak vykonala záverečnú inšpekciu vý�ahu pod¾a § 7 ods. 1
bodu 1 písm. a) až c),

j) meno, adresu a identifikačný kód autorizovanej osoby, ak posudzovala systém zabezpečovania kvality zabez-
pečovaný dodávate¾om pod¾a § 7 ods. 1 bodu 2. a 3. písm. a), b), c) a pod¾a § 7 ods. 1 písm. e),

k) údaje o podpísanej osobe oprávnenej kona� v zastúpení dodávate¾a vý�ahu.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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OZNAČENIE CE

Označenie CE pozostáva z písmen CE v tvare uvedenom v prílohe zákona.

Ak je označenie CE zmenšované alebo zväčšované, sú dodržané pomery rozmerov označenia CE uvedeného
v prílohe zákona.

Jednotlivé časti označenia CE majú rovnakú výšku, ktorá nie je menšia ako 5 mm. Tento najmenší rozmer nemusí
by� dodržaný pri malých bezpečnostných častiach.

Za označením CE sa uvádza identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorá sa zaoberá

a) postupmi uvedenými v § 6 ods. 1 písm. b) alebo c),

b) postupmi uvedenými v § 7 ods. 1.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH ČASTÍ

  1. Zariadenie na zais�ovanie šachtových dverí.

  2. Zariadenie pod¾a prílohy č. 1 bodu 3.2, ktoré zabraňuje pádu klietky alebo nekontrolovate¾nému pohybu smerom
hore.

  3. Zariadenie na zabránenie nadmernej rýchlosti.

  4. a) Zariadenie na tlmenie nárazov akumulovaním energie
  1. nelineárne alebo
  2. s tlmením spätného chodu,
b) Zariadenie na tlmenie nárazov pohlcovaním energie.

  5. Bezpečnostné zariadenie priamočiareho hydromotora hydraulického silového obvodu slúžiace ako zariadenie na
zabránenie pádu.

  6. Elektrické zabezpečovacie zariadenie vyhotovené vo forme bezpečnostných spínačov s elektronickými prvkami.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.

Čiastka 224 Zbierka zákonov č. 571/2001 Strana 5911



SKÚŠKA TYPU
(modul B)

A. Skúška typu bezpečnostnej časti

  1. Skúška typu bezpečnostnej časti je postup, ktorým autorizovaná osoba zis�uje a osvedčuje, že reprezentatívna
vzorka bezpečnostnej časti umožňuje, aby vý�ah, v ktorom je bezpečnostná čas� správne namontovaná, spĺňal
príslušné požiadavky tohto nariadenia.

  2. Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec podá žiados� o vykonanie skúšky typu autorizovanej
osobe. Žiados� obsahuje
a) meno a adresu výrobcu bezpečnostnej časti a jeho splnomocnenca, ak žiados� podáva splnomocnenec,

a miesto výroby bezpečnostnej časti,
b) písomné vyhlásenie, že žiados� o vykonanie skúšky typu nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) technickú dokumentáciu,
d) reprezentatívnu vzorku bezpečnostnej časti alebo presné určenie miesta, na ktorom sa nachádza. Autorizo-

vaná osoba je oprávnená vyžiada� si ïalšie vzorky.

  3. Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody a posúdenie vhodnosti bezpečnostnej časti tak, aby vý�ah,
do ktorého je namontovaná, vyhovoval ustanoveniam tohto nariadenia.
Na účely posudzovania zhody je potrebné, aby technická dokumentácia obsahovala
a) všeobecný opis bezpečnostnej časti vrátane určených podmienok použitia, predovšetkým prípadné obmedze-

nia rýchlosti, za�aženia a energie a podmienok najmä v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, vplyv klima-
tických podmienok,

b) konštrukčné a výrobné výkresy alebo schémy,
c) uvažované technické požiadavky a opatrenia prijaté na ich splnenie, napríklad odkazom na použitie harmo-

nizovanej normy,
d) výsledky skúšok alebo výpočtov vykonaných alebo žiadaných výrobcom,
e) kópiu návodu na montáž bezpečnostnej časti,
f) opatrenia vykonané počas výroby na to, aby sériovo vyrábané bezpečnostné časti boli zhodné so skúšanou

bezpečnostnou čas�ou.

  4. Autorizovaná osoba zabezpečí
a) posúdenie technickej dokumentácie, či spĺňa určený cie¾,
b) skúšky bezpečnostnej časti, aby overila, či zodpovedá technickej dokumentácii,
c) potrebné kontroly a skúšky, ktoré vykoná alebo dá vykona�, aby preverila, či riešenia prijaté výrobcom

bezpečnostnej časti spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a či umožňujú, aby bezpečnostná čas� splnila svoju
funkciu, ak je správne namontovaná na vý�ahu.

  5. Ak reprezentatívna vzorka bezpečnostnej časti vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ňu vz�ahujú,
autorizovaná osoba vydá žiadate¾ovi certifikát skúšky typu. Certifikát skúšky typu obsahuje meno a adresu
výrobcu bezpečnostnej časti, závery skúšky, podmienky platnosti certifikátu skúšky typu a údaje potrebné na
identifikáciu schváleného typu bezpečnostnej časti.
Ak autorizovaná osoba odmietne výrobcovi vyda� certifikát skúšky typu, uvedie podrobné dôvody na toto
odmietnutie a postup na uplatnenie námietok.

  6. Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu o akejko¾vek zmene,
i malého rozsahu, ktorá bola vykonaná alebo ktorú plánuje vykona� na schválenom type bezpečnostnej časti
vrátane zmien alebo úprav, ktoré neboli uvedené v pôvodnej technickej dokumentácii pod¾a bodu 3 písm. a).
Autorizovaná osoba posúdi zmeny a oznámi žiadate¾ovi, či pôvodný certifikát skúšky typu zostáva v platnosti.

  7. Certifikát skúšky typu, dokumentácia a korešpondencia, ktorá sa vz�ahuje na priebeh skúšky typu, sú
vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.

  8. Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec uschováva kópiu certifikátu skúšky typu a jeho dodatky
spoločne s technickou dokumentáciou desa� rokov odo dňa, keï bezpečnostná čas� bola vyrobená naposledy.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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Ak výrobca bezpečnostnej časti ani jeho splnomocnenec nemajú sídlo v Slovenskej republike, zodpovedá za
uschovanie potrebnej technickej dokumentácie osoba, ktorá uvedie bezpečnostnú čas� na trh.

B. Skúška typu vý�ahu

  1. Skúška typu vý�ahu je postup, ktorým autorizovaná osoba zis�uje a osvedčuje, že modelový vý�ah alebo taký
vý�ah, na ktorom neboli vykonané žiadne zmeny alebo úpravy, vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia.

  2. Žiados� o vykonanie skúšky typu dodávate¾ vý�ahu podá autorizovanej osobe. Žiados� obsahuje
a) meno a adresu dodávate¾a vý�ahu,
b) písomné vyhlásenie, že žiados� o vykonanie skúšky typu nebola podaná u inej autorizovanej osoby,
c) technickú dokumentáciu,
d) údaje o mieste, kde sa modelový vý�ah nachádza; modelový vý�ah je pripravený v konečnom vyhotovení a je

schopný obsluhova� najmenej tri stanice (hornú, strednú a dolnú).

  3. Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody vý�ahu s ustanoveniami tohto nariadenia a pochopenie
konštrukcie vý�ahu a prevádzku vý�ahu.
V tejto súvislosti treba, aby technická dokumentácia na účely posudzovania zhody obsahovala
a) všeobecný opis modelového vý�ahu; technická dokumentácia zrozumite¾ne určuje všetky jeho prípustné

odchýlky pod¾a § 1 ods. 2 a § 3 ods. 3.
b) konštrukčné a výrobné výkresy alebo schémy,
c) základné uvažované požiadavky a opatrenia prijaté na ich splnenie, napríklad odkaz na harmonizovanú

normu,
d) kópie vyhlásenia o zhode bezpečnostných častí použitých na výrobu vý�ahu,
e) výsledky všetkých skúšok alebo výpočtov uskutočnených alebo žiadaných výrobcom,
f) kópiu návodu na používanie vý�ahu,
g) opatrenia vykonané pri montáži na zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábané vý�ahy zodpovedali ustanoveniam

tohto nariadenia.

  4. Autorizovaná osoba zabezpečí
a) posúdenie technickej dokumentácie, či sú splnené zamýš¾ané ciele,
b) skúšky modelového vý�ahu, aby overila, či modelový vý�ah bol vyrobený v súlade s technickou dokumentá-

ciou,
c) potrebné kontroly a skúšky, ktoré vykoná alebo nechá vykona�, aby overila, či riešenia prijaté dodávate¾om

vý�ahu spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a umožňujú, aby im vý�ah zodpovedal.

  5. Ak modelový vý�ah vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, ktoré sa naň vz�ahujú, autorizovaná osoba vydá
žiadate¾ovi certifikát skúšky typu. Certifikát skúšky typu obsahuje meno a adresu dodávate¾a vý�ahu, závery
skúšok, podmienky platnosti certifikátu skúšky typu a údaje potrebné na identifikáciu certifikovaného typu
vý�ahu.
Ak autorizovaná osoba odmietne vyda� výrobcovi certifikát skúšky typu, uvedie podrobné dôvody na toto
odmietnutie. Súčasne uvedie postup pre uplatnenie námietok.

  6. Dodávate¾ vý�ahu informuje autorizovanú osobu o akejko¾vek zmene alebo úprave, ktorá bola vykonaná alebo
ktorú plánuje vykona� na schválenom vý�ahu vrátane nových zmien alebo úprav, ktoré neboli uvedené v pôvodnej
technickej dokumentácii. Autorizovaná osoba posúdi zmeny a oznámi dodávate¾ovi vý�ahu, či certifikát skúšky
typu zostáva v platnosti. Autorizovaná osoba môže vyda� dodatok k pôvodnému certifikátu skúšky typu alebo
požadova� podanie novej žiadosti o jeho vystavenie.

  7. Certifikát skúšky typu, dokumentácia a korešpondencia, ktoré sa týkajú priebehu skúšok typu, sú vypracované
v štátnom jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.

  8. Dodávate¾ vý�ahu spolu s technickou dokumentáciou uschováva kópiu certifikátu skúšky typu a jeho dodatky
desa� rokov odo dňa, keï bol vyrobený posledný vý�ah zhodný s modelovým vý�ahom.
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ZÁVEREČNÁ INŠPEKCIA

  1. Záverečná inšpekcia vý�ahu je postup, ktorým sa dodávate¾ vý�ahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že
vý�ah, ktorý uvádza na trh, spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Dodávate¾ vý�ahu umiestni v klietke vý�ahu
označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.

  2. Dodávate¾ vý�ahu vykoná všetky opatrenia, aby sa vý�ah, ktorý uvádza na trh, zhodoval s modelovým vý�ahom
opísaným v certifikáte skúšky typu a vyhovoval technickým požiadavkám, ktoré sa naň vz�ahujú.

  3. Dodávate¾ vý�ahu uschováva kópiu vyhlásenia o zhode a certifikát záverečnej inšpekcie, uvedenej v bode 6, desa�
rokov odo dňa, keï bol vý�ah uvedený na trh.

  4. Záverečnú inšpekciu vý�ahu, ktorý bude uvedený na trh, vykoná alebo nechá vykona� autorizovaná osoba. Aby
bola overená zhoda vý�ahu s požiadavkami tohto nariadenia, vykonajú sa potrebné skúšky a kontroly definované
v príslušných slovenských technických normách pod¾a § 4 tohto nariadenia alebo rovnocenné skúšky.
Kontroly a skúšky zahŕňajú predovšetkým
a) posúdenie dokumentácie, aby sa zistilo, či sa vý�ah zhoduje s modelovým vý�ahom, ktorý bol schválený pod¾a

prílohy č. 5 čas� B. Skúška typu vý�ahu,
b) funkčnú skúšku neza�aženého a maximálne za�aženého vý�ahu na overenie správnej montáže a funkcie

bezpečnostných zariadení, napríklad koncových vypínačov, zabezpečovacích zariadení,
c) funkčnú skúšku vý�ahu pri maximálnom za�ažení a bez za�aženia na overenie správnej činnosti bezpečnost-

ných zariadení v prípade výpadku elektrického prúdu,
d) statickú skúšku za�ažením, ktoré sa rovná 1,25-násobku menovitého za�aženia; menovité za�aženie zodpo-

vedá prílohe č. 1 bodu 5.1.
Po vykonaní skúšok autorizovaná osoba overí, či nedošlo k žiadnej deformácii alebo poškodeniu, ktoré by mohli
ohrozi� používanie vý�ahu.

  5. Autorizovanej osobe sa predloží dokumentácia, ktorá obsahuje
a) výkres zostavy kompletného vý�ahu,
b) výkresy a schémy potrebné na záverečnú inšpekciu, najmä schémy riadiaceho obvodu,
c) návod na používanie vý�ahu pod¾a prílohy č. 1 bodu 6.2.
Autorizovaná osoba nemôže požadova� podrobné výkresy alebo podrobné informácie, ktoré nie sú nevyhnutne
potrebné na overenie zhody vý�ahu, ktorý má by� uvedený na trh, so vzorom vý�ahu opísaným vo vyhlásení
o certifikáte skúšky typu.

  6. Ak vý�ah vyhovuje ustanoveniam nariadenia, autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripoji� k označeniu CE
svoj identifikačný kód v súlade s prílohou č. 3 a vydá certifikát záverečnej inšpekcie s uvedením vykonaných
skúšok a kontrol.
Autorizovaná osoba vyplní príslušné údaje v knihe vý�ahu pod¾a prílohy č. 1 bodu 6.2.
Ak autorizovaná osoba odmietne vyda� certifikát záverečnej inšpekcie, v správe uvedie podrobné dôvody na
odmietnutie a navrhne spôsob, ako získa� certifikát záverečnej inšpekcie. O opätovné vykonanie záverečnej
inšpekcie dodávate¾ požiada tú istú autorizovanú osobu.

  7. Certifikát záverečnej inšpekcie, technická dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa procesu schva¾ovania
pod¾a tejto prílohy sa vypracúvajú v štátnom jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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PODROBNOSTI O MINIMÁLNYCH POŽIADAVKÁCH NA AUTORIZOVANÚ OSOBU

  1. Autorizovanou osobou, jej štatutárnym zástupcom ani jej zamestnancom povereným vykonáva� overenie
a skúšky nie je projektant, konštruktér, dodávate¾ alebo výrobca bezpečnostnej časti, alebo dodávate¾ vý�ahu,
na ktorom sa vykonáva inšpekcia, ani splnomocnenec ktoréhoko¾vek z týchto subjektov. Orgánom, jeho
štatutárnym zástupcom ani jeho zamestnancom povereným posúdením systémov zabezpečovania kvality
uvedených v § 6 a 7 nie je projektant, konštruktér, dodávate¾ alebo výrobca bezpečnostnej časti, alebo dodávate¾
vý�ahu, na ktorom sa vykonáva inšpekcia, ani splnomocnenec ktoréhoko¾vek z týchto subjektov. Autorizovaná
osoba, jej štatutárny zástupca ani jej zamestnanec nie sú zainteresovaní, priamo alebo ako poverení zástupcovia,
na konštrukcii, výrobe, marketingu, či servise bezpečnostnej časti, alebo na dodávke vý�ahu. To nevylučuje
možnos� výmeny technických informácií medzi výrobcom alebo dodávate¾om vý�ahu a autorizovanou osobou.

  2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci vykonávajú inšpekčnú činnos� a kontrolnú činnos� s najvyšším stupňom
profesionálnej dôveryhodnosti a technickej spôsobilosti a nepôsobia na nich žiadne tlaky a stimuly, najmä od
osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch preverovania.

  3. Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné vybavenie, aby mohla správne
vykonáva� administratívne a technické úlohy spojené s inšpekciou a kontrolou. Má tiež prístup k vybaveniu
potrebnému na špeciálne overovanie.

  4. Zamestnanci zodpovední za inšpekčnú činnos�
a) majú dôkladný technický a odborný výcvik,
b) majú vyhovujúce znalosti o požiadavkách na vykonávanie skúšok a zodpovedajúce skúsenosti s týmito

skúškami,
c) sú schopní vypracova� certifikáty, záznamy a správy požadované na preukazovanie vykonávaných skúšok.

  5. Nestrannos� zamestnancov vykonávajúcich inšpekciu je zaručená. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu vykona-
ných skúšok ani od ich výsledkov.

  6. Autorizovaná osoba je poistená pre prípad zodpovednosti, ak zodpovednos� nie je zaistená štátom alebo ak štát
nie je priamo zodpovedný za skúšky.

  7. Zamestnanci autorizovanej osoby dodržiavajú služobné tajomstvo o všetkých informáciách získaných pri vyko-
návaní svojej činnosti na základe nariadenia okrem konania pred kompetentnými správnymi orgánmi štátu.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝROBKU
(modul E)

1. Zabezpečovanie kvality výrobku je postup, ktorým sa výrobca bezpečnostnej časti spĺňajúci bod 2 zaručuje
a vyhlasuje, že bezpečnostná čas� je zhodná s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a spĺňa požiadavky
tohto nariadenia, ktoré sa na ňu vz�ahujú, a že správne namontovaná bezpečnostná čas� umožní, aby vý�ah
spĺňal požiadavky tohto nariadenia.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec umiestni na každú bezpečnostnú čas� označenie CE
a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej
za doh¾ad pod¾a bodu 4.

2. Výrobca používa schválený systém zabezpečovania kvality pre záverečnú inšpekciu bezpečnostnej časti a skú-
šanie pod¾a bodu 3 a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Výrobca bezpečnostnej časti autorizovanej osobe podá žiados� o posúdenie svojho systému zabezpečovania
kvality pre bezpečnostnú čas�.
Žiados� obsahuje
a) všetky potrebné informácie o bezpečnostnej časti,
b) dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality,
c) technickú dokumentáciu týkajúcu sa schválenej bezpečnostnej časti a kópie certifikátov skúšky typu.

3.2. V rámci systému zabezpečovania kvality je každá bezpečnostná čas� skúšaná a vykonajú sa skúšky ustanovené
v príslušných slovenských technických normách pod¾a § 4 tohto nariadenia alebo rovnocenné skúšky, aby sa
overila zhoda s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú čas� vz�ahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia výrobcu bezpečnostnej časti sú systematicky a riadne písomne dokumen-
tované vo forme opatrení, postupov a návodov. Taká dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje
rovnakú interpretáciu programov, plánov, návodov a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia týkajúcich sa kvality bezpečnostnej časti,
c) prehliadok a skúšok, ktoré budú vykonávané po výrobe,
d) prostriedkov na overovanie účinného fungovania systému zabezpečovania kvality,
e) záznamov o kvalite, napríklad inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ o kvalifikácii

príslušných zamestnancov.

3.3. Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným
v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami na systém kvality, ktoré sa zavádzajú príslušnou harmoni-
zovanou normou. V skupine vykonávajúcej posúdenie je najmenej jeden člen so skúsenos�ami pri posudzovaní
vý�ahovej techniky. Postup posúdenia zahŕňa návštevu na pracoviskách výrobcu bezpečnostnej časti. Výsledky
posúdenia sa písomne oznámia výrobcovi bezpečnostnej časti. Oznámenie obsahuje závery skúšok a odôvodne-
nie.

3.4. Výrobca bezpečnostnej časti sa zaviaže plni� schválený systém zabezpečovania kvality a udržiava� ho tak, aby
bol stále primeraný a účinný.
Výrobca bezpečnostnej časti priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém zabezpečovania
kvality, o každej zamýš¾anej zmene tohto systému.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované úpravy a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality bude
aj naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je potrebné nové posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia vrátane odôvodnenia rozhodnutia
o posudzovaní.

4. Doh¾ad autorizovanou osobou

4.1. Doh¾adom sa zabezpečuje, aby výrobca bezpečnostnej časti plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému
zabezpečovania kvality.

Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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4.2. Na účely inšpekcie výrobca umožní autorizovanej osobe vstup do preberacích, skúšobných a skladovacích
priestorov a poskytne všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, napríklad správy o kontrolách a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii

príslušných zamestnancov.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva audit pravidelne, aby sa presvedčila, či výrobca bezpečnostnej časti udržuje
a používa systém zabezpečovania kvality, a správy z auditov poskytuje výrobcovi bezpečnostnej časti.

4.4. Autorizovaná osoba môže u výrobcu bezpečnostnej časti vykonáva� neohlásený doh¾ad.
Pri neohlásenom doh¾ade autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykona� skúšky na overenie
správnej funkcie systému zabezpečovania kvality. Výrobcovi bezpečnostnej časti autorizovaná osoba odovzdá
správu o výsledkoch doh¾adu a v prípade vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.

5. Výrobca uschováva desa� rokov odo dňa výroby poslednej bezpečnostnej časti pre potreby príslušných orgánov
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b),
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutie a správy autorizovanej osoby uvedené v bode 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a zru-
šených schváleniach systémov zabezpečovania kvality výrobkov.
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KOMPLEXNÉ ZABEZPEČOVANIE KVALITY
(modul H)

1. Komplexné zabezpečovanie kvality je postup, ktorým sa výrobca bezpečnostnej časti spĺňajúci bod 2 zaručuje
a vyhlasuje, že bezpečnostná čas� vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú čas�
vz�ahujú, a že bezpečnostná čas� umožní, aby vý�ah, do ktorého je správne namontovaná, spĺňal požiadavky
tohto nariadenia.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec umiestni na každú bezpečnostnú čas� označenie CE
a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej
za doh¾ad pod¾a bodu 4.

2. Výrobca používa schválený systém zabezpečovania kvality na navrhovanie, výrobu a záverečnú inšpekciu
bezpečnostných častí, ako aj na skúšanie pod¾a bodu 3, a je u neho vykonávaný doh¾ad pod¾a bodu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Výrobca bezpečnostnej časti podá autorizovanej osobe žiados� o posúdenie svojho systému zabezpečovania
kvality. Žiados� obsahuje
a) všetky potrebné informácie o bezpečnostnej časti,
b) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality.

3.2. Systém zabezpečovania kvality zabezpečuje, aby bezpečnostná čas� vyhovovala požiadavkám tohto nariadenia,
ktoré sa na bezpečnostnú čas� vz�ahujú, a umožňuje, aby vý�ah, v ktorom je namontovaná, tieto požiadavky
spĺňal.
Všetky prvky systému, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sú systematicky a riadne písomne dokumento-
vané vo forme opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú
interpretáciu v oblasti kvality a postupov, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality a organizačné štruktúry, zodpovednos� a právomoci vedenia týkajúcich sa návrhu a kvality

bezpečnostnej časti,
b) technických špecifikácií návrhu spolu s použitými normami, a ak nebudú úplne použité normy uvedené v § 4,

aj prostriedkov použitých na zabezpečenie a splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ktoré sa
bezpečnostnej časti týka,

c) kontrol a metód posudzovania konštrukcie, postupov a činností, ktoré budú použité pri navrhovaní bezpeč-
nostnej časti,

d) používaných zodpovedajúcich výrobných postupov, kontroly kvality a zabezpečovania kvality a činností,
e) vykonávaných posudzovaní a skúšok používaných v predvýrobnej, výrobnej a povýrobnej etape a termíny ich

vykonávania,
f) záznamov o kvalite, inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, záznamov o kvalifikácii

príslušných zamestnancov a podobne,
g) prostriedkov, ktorými možno sledova�, či bola dosiahnutá požadovaná kvalita konštrukcie a výrobku a účin-

ného fungovania systému zabezpečovania kvality.

3.3. Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným
v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami na systémy zabezpečovania kvality, ktoré sa zavádzajú
príslušnou harmonizovanou normou.
V skupine vykonávajúcej audit je najmenej jeden člen so skúsenos�ami z posudzovania vý�ahovej techniky.
Postup zahŕňa posúdenie na pracoviskách výrobcu bezpečnostnej časti.
Výsledky posudzovania sa oznámia výrobcovi bezpečnostnej časti. Oznámenie obsahuje závery zo skúšok
a odôvodnenie rozhodnutia o posudzovaní.

3.4. Výrobca bezpečnostných častí sa zaviaže plni� schválený systém zabezpečovania kvality a udržiava� ho tak, aby
bol stále primeraný a účinný.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania
kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému zabezpečovania kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhované
zmeny a  rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality bude aj naïalej vyhovova� požiadavkám pod¾a
bodu 3.2 alebo či je potrebné nové posudzovanie.

Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a odôvodnenie rozhodnutia o po-
sudzovaní.

4. Doh¾ad autorizovanou osobou

4.1. Doh¾adom sa zabezpečuje, aby výrobca bezpečnostnej časti plnil svoje záväzky vyplývajúce zo schváleného
systému zabezpečovania kvality.

4.2. Na účely inšpekcie výrobca bezpečnostnej časti umožní autorizovanej osobe vstup do konštrukčných, výrobných,
kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b) záznamy o kvalite zabezpečovanej v projektovej časti systému zabezpečovania kvality, napríklad výsledky

analýz, výpočtov, skúšok,
c) záznamy o kvalite zabezpečovanej vo výrobnej časti systému zabezpečovania kvality, napríklad inšpekčné

správy, výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva audit pravidelne, aby sa presvedčila, či výrobca bezpečnostnej časti udržiava
a používa systém zabezpečovania kvality, a poskytne výrobcovi bezpečnostnej časti správy o výsledkoch auditu.

4.4. Autorizovaná osoba môže u výrobcu bezpečnostnej časti vykonáva� neohlásený doh¾ad. Pri neohlásenom doh¾ade
autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykona� skúšky na overenie správnej funkcie systému
zabezpečovania kvality. Výrobcovi bezpečnostnej časti odovzdá správu o výsledkoch doh¾adu a v prípade
vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.

5. Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec desa� rokov odo dňa výroby poslednej bezpečnostnej
časti uschováva pre potreby príslušných orgánov
a) dokumentáciu pod¾a písmena b) bodu 3.1,
b) zmenu pod¾a bodu 3.4,
c) rozhodnutie a správy autorizovanej osoby pod¾a bodov 3.4, 4.3 a 4.4.
Ak výrobca bezpečnostnej časti ani jeho splnomocnenec nemá sídlo v Európskom spoločenstve, uschováva
dostupnú technickú dokumentáciu osoba zodpovedná za uvedenie bezpečnostnej časti na trh.

6. Autorizovaná osoba poskytne iným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a odobratých
schváleniach systémov zabezpečovania kvality.

7. Dokumentácia a korešpondencia vz�ahujúce sa na postupy komplexného zabezpečovania kvality sú vypracované
v štátnom jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.
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OVEROVANIE JEDNOTLIVÝCH VÝROBKOV
(modul G)

  1. Overovanie jednotlivých výrobkov je postup, ktorým sa dodávate¾ vý�ahu zaručuje a vyhlasuje, že vý�ah, ktorý
uvádza na trh a ktorý má certifikát zhody pod¾a bodu 4, spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na vý�ah
vz�ahujú. Dodávate¾ vý�ahu umiestni v kabíne vý�ahov označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode.

  2. Dodávate¾ vý�ahu požiada autorizovanú osobu o overovanie jednotlivých výrobkov. Žiados� obsahuje
a) meno a adresu výrobcu, miesto montáže vý�ahu,
b) písomné vyhlásenie, že rovnaká žiados� nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) technickú dokumentáciu.

  3. Účelom technickej dokumentácie je umožni� posudzovanie zhody vý�ahu s požiadavkami tohto nariadenia
a pochopi� konštrukciu, montáž a prevádzku vý�ahu.
Ak je to na posudzovanie zhody potrebné, technická dokumentácia obsahuje
a) všeobecný opis vý�ahu,
b) výkresy a schémy týkajúce sa vyhotovenia a výroby,
c) príslušné technické požiadavky a riešenia prijaté na ich splnenie, napríklad odkaz na použitie harmonizovanej

normy,
d) výsledky skúšok alebo výpočtov vykonaných alebo zadaných dodávate¾om vý�ahu,
e) kópiu návodu na používanie vý�ahu,
f) kópiu certifikátu skúšky typu použitej bezpečnostnej časti.

  4. Autorizovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu a vykoná zodpovedajúce skúšky vý�ahu ustanovené
v príslušných normách pod¾a § 4 alebo rovnocenné skúšky tak, aby zistila jeho zhodu s požiadavkami tohto
nariadenia.
Ak vý�ah vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripoji� svoj
identifikačný kód pod¾a prílohy č. 3 a pod¾a vykonaných skúšok vydá certifikát zhody.
Autorizovaná osoba vyplní príslušné údaje v knihe vý�ahu uvedenej v prílohe č. 1 bode 6.2.
Ak autorizovaná osoba odmietne dodávate¾om vý�ahu vyda� certifikát zhody, v správe uvedie podrobné dôvody
odmietnutia a navrhne spôsob, ako dosiahnu� schválenie. Ak dodávate¾ vý�ahu opä� požiada o overovanie
jednotlivých výrobkov, žiados� podá u tej istej autorizovanej osoby.

  5. Certifikát zhody, dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa procesov overovania zhody jednotlivých vý�ahov
sú vypracované v štátnom jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.

  6. Dodávate¾ vý�ahu uschováva technickú dokumentáciu a kópiu certifikátu zhody desa� rokov odo dňa, keï bol
vý�ah uvedený na trh.

Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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NÁHODNÁ KONTROLA ZHODY S TYPOM
(modul C)

  1. Zhoda s typom je postup, ktorým sa výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec zaručuje a vyhlasuje,
že bezpečnostná čas� je zhodná s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a že vyhovuje požiadavkám tohto
nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú čas� vz�ahujú, a umožňuje, aby každý vý�ah, do ktorého je správne
namontovaná, spĺňal technické požiadavky tohto nariadenia z h¾adiska ochrany bezpečnosti a zdravia.
Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec umiestni na každú bezpečnostnú čas� označenie CE
a vydá vyhlásenie o zhode.

  2. Výrobca bezpečnostnej časti vykoná všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobným postupom zabezpečoval
zhodu vyrábanej bezpečnostnej časti s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a s požiadavkami tohto
nariadenia, ktoré sa na bezpečnostnú čas� vz�ahujú.

  3. Výrobca bezpečnostnej časti alebo jeho splnomocnenec uschováva kópiu vyhlásenia o zhode desa� rokov odo
dňa výroby poslednej bezpečnostnej časti.
Ak výrobca bezpečnostnej časti ani jeho splnomocnenec nemá sídlo v Európskom spoločenstve, uschováva
dostupnú technickú dokumentáciu osoba zodpovedná za uvedenie bezpečnostnej časti na trh.

  4. Autorizovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva alebo nechá vykonáva� náhodnú kontrolu bezpečnostnej časti.
Preverí vhodnú vzorku zo zhotovených bezpečnostných častí odobratú na mieste autorizovanou osobou a overí
zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia skúškou ustanovenou v príslušných normách
pod¾a § 4 tohto nariadenia alebo rovnocennou skúškou. Ak jedna alebo viac kontrolovaných bezpečnostných
častí nie je zhodná s certifikovaným typom, autorizovaná osoba vykoná príslušné opatrenia.
S h¾adiskami, ktoré je potrebné zoh¾adňova� pri kontrole bezpečnostnej časti, budú súhlasi� všetky autorizované
osoby zaoberajúce sa týmto postupom, pričom sa zoh¾adňujú základné parametre bezpečnostnej časti uvedené
v prílohe č. 4.
Výrobca pod doh¾adom autorizovanej osoby už počas výrobného procesu označí bezpečnostnú čas� identifikač-
ným kódom autorizovanej osoby.

  5. Dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa náhodných kontrol pod¾a bodu 4 sú vypracované v štátnom jazyku
alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.

Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝŤAHOV
(modul E)

1. Zabezpečovanie kvality vý�ahov je postup, ktorým sa dodávate¾ vý�ahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že
namontovaný vý�ah je v zhode s typom opísaným v certifikáte skúšky typu a že spĺňa požiadavky tohto
nariadenia, ktoré sa na vý�ah vz�ahujú.
Dodávate¾ vý�ahu umiestni na každý vý�ah označenie CE. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom
autorizovanej osoby zodpovednej za doh¾ad pod¾a bodu 4.

2. Dodávate¾ vý�ahu uplatňuje systém zabezpečovania kvality pre záverečnú inšpekciu a skúšky vý�ahov pod¾a
bodu 3 a vykonáva sa u neho doh¾ad pod¾a bodu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Dodávate¾ vý�ahu podá autorizovanej osobe žiados� o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality vý�ahov.
Žiados� obsahuje
a) všetky potrebné informácie súvisiace s vý�ahmi,
b) dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality,
c) technickú dokumentáciu týkajúcu sa schválených vý�ahov a kópie certifikátov skúšky typu.

3.2. V rámci systému zabezpečovania kvality je každý vý�ah preskúšaný a sú vykonané skúšky ustanovené v prí-
slušných normách pod¾a § 4 alebo rovnocenné skúšky, aby bola overená jeho zhoda s požiadavkami tohto
nariadenia, ktoré sa na vý�ah vz�ahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia dodávate¾a vý�ahu sú systematicky a riadne písomne dokumentované vo
forme opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú inter-
pretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia týkajúcich sa kvality vý�ahov,
c) preskúšania a skúšok, ktoré budú vykonané pred uvedením vý�ahu na trh, obsahujúci predovšetkým skúšky

uvedené v prílohe č. 6 bode 4 písm. b),
d) prostriedkov overenia účinného fungovania systému zabezpečovania kvality,
e) záznamov súvisiacich s kvalitou, napríklad inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ

o kvalifikácii príslušných zamestnancov.

3.3. Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným
v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami systému zabezpečovania kvality, ktoré sú určené príslušnou
harmonizovanou normou. V skupine vykonávajúcej posúdenie je najmenej jeden člen so skúsenos�ami z posu-
dzovania vý�ahovej techniky.
Postup zahŕňa posúdenie na pracoviskách a na mieste montáže vý�ahu.
Všetky posúdenia sa písomne oznámia dodávate¾ovi vý�ahu. Oznámenie obsahuje závery skúšky a odôvodnenie.

3.4. Dodávate¾ vý�ahu sa zaviaže plni� schválený systém zabezpečovania kvality a udržiava� ho tak, aby bol stále
primeraný a účinný.
Dodávate¾ vý�ahu priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá posudzovala systém zabezpečovania kvality,
o každej zamýš¾anej zmene systému zabezpečovania kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a  rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality bude
aj naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či je potrebné nové posudzovanie.
Svoje rozhodnutie oznámi dodávate¾ovi. Oznámenie obsahuje závery posudzovania a odôvodnenie rozhodnutia
o posúdení.

4. Doh¾ad autorizovanou osobou

4.1. Doh¾adom sa zabezpečuje, aby dodávate¾ plnil schválený systém zabezpečovania kvality.

4.2. Na účely inšpekcie dodávate¾ vý�ahu umožní autorizovanej osobe vstup do kontrolných a skúšobných priestorov
a poskytne potrebné podklady, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,

Príloha č. 12
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b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, napríklad správy o kontrolách, výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii

príslušných zamestnancov.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva audit pravidelne, aby sa presvedčila, či dodávate¾ vý�ahu udržiava a používa
systém zabezpečovania kvality, a správu z auditu odovzdá dodávate¾ovi vý�ahu.

4.4. Autorizovaná osoba môže na mieste montáže vý�ahu vykonáva� neohlásený doh¾ad.
Pri neohlásenom doh¾ade autorizovaná osoba, ak je to nevyhnutné, vykoná alebo nechá vykona� skúšky na
overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality.
Autorizovaná osoba odovzdá dodávate¾ovi vý�ahu správu o výsledkoch doh¾adu a v prípade vykonania skúšky
aj správu o výsledkoch skúšky.

5. Dodávate¾ vý�ahu desa� rokov odo dňa výroby posledného vý�ahu uschováva pre potreby príslušných orgánov
a) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1 písm. c),
b) zmeny pod¾a bodu 3.4,
c) rozhodnutie a správy autorizovanej osoby pod¾a bodov 3.4, 4.3 a 4.4.
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KOMPLEXNÉ ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝŤAHU
(modul H)

1. Komplexné zabezpečovanie kvality vý�ahu je postup, ktorým sa dodávate¾ vý�ahu spĺňajúci bod 2 zaručuje
a vyhlasuje, že vý�ah vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na vý�ah vz�ahujú.

Dodávate¾ vý�ahu umiestni na každý vý�ah označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené
identifikačným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za doh¾ad pod¾a bodu 4.

2. Dodávate¾ vý�ahu uplatňuje schválený systém zabezpečovania kvality vý�ahu na navrhovanie, výrobu, skladanie,
montáž a záverečnú inšpekciu vý�ahu a skúšanie pod¾a bodu 3 a vykonáva sa u neho doh¾ad pod¾a bodu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Dodávate¾ vý�ahu požiada autorizovanú osobu o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality. Žiados�
obsahuje
a) všetky potrebné informácie o vý�ahu, predovšetkým informácie, ktoré prispejú k pochopeniu súvislostí medzi

konštrukciou a prevádzkou vý�ahu a umožnia posudzovanie zhody s požiadavkami tohto nariadenia,
b) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality.

3.2. Systém zabezpečovania kvality zabezpečuje zhodu vý�ahu s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na vý�ah
vz�ahujú.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávate¾om vý�ahu sú systematicky a riadne písomne dokumen-
tované vo forme opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality vý�ahu umožňuje
rovnakú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednos� a právomoci vedenia týkajúcich sa konštrukcie a kvality

vý�ahu,
b) technických konštrukčných špecifikácií spolu s použitými normami, a ak nebudú úplne použité normy

uvedené v § 4, aj prostriedkov použitých na zabezpečovanie splnenia požiadaviek tohto nariadenia týkajúcich
sa vý�ahov,

c) kontrol a metód posudzovania konštrukcie, postupov a činností, ktoré budú použité pri navrhovaní vý�ahov,
d) preskúšavania a skúšok, ktoré budú vykonávané pri preberaní materiálov, súčastí a pri čiastkových montá-

žach,
e) metód používaných pri výrobnej montáži, montáži a pri riadení kvality, postupov a činností,
f) preskúšavania a skúšok, ktoré budú vykonané pred montážou, počas montáže a po montáži vrátane skúšok

uvedených v prílohe č. 6 bodu 4 písm. b),
g) záznamov súvisiacich s kvalitou, napríklad inšpekčných správ, výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ

o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
h) prostriedkov, ktorými možno sledova�, či bola dosiahnutá požadovaná kvalita konštrukcie a montáže a účin-

ného fungovania systému zabezpečovania kvality.

3.3. Kontrola konštrukcie

Ak konštrukcia nie je úplne v súlade s harmonizovanými normami, autorizovaná osoba zistí, či konštrukcia
zodpovedá ustanoveniam tohto nariadenia, a v kladnom prípade vydá dodávate¾ovi certifikát o posúdení kon-
štrukcie, uvedie podmienky platnosti tohto certifikátu a podrobnosti požadované na identifikáciu takto schvá-
lenej konštrukcie.

3.4. Posudzovanie systému zabezpečovania kvality

Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky uvedené
v bode 3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami systému zabezpečovania kvality, ktoré sa zavádzajú
príslušnou harmonizovanou normou. V skupine, ktorá vykonáva posúdenie, je najmenej jeden člen so skúse-
nos�ami z posudzovania vý�ahovej techniky. Postup posudzovania zahŕňa doh¾ad na pracoviskách dodávate¾a
vý�ahu a na mieste montáže vý�ahu.

Výsledky posudzovania sa oznámia dodávate¾ovi vý�ahu. Oznámenie obsahuje závery preskúšania a odôvodnenie
rozhodnutia o posudzovaní.

Príloha č. 13
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3.5. Dodávate¾ vý�ahu sa zaviaže plni� schválený systém zabezpečovania kvality a udržiava� ho tak, aby bol stále
primeraný a účinný.
Dodávate¾ vý�ahu priebežne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania kvality,
o každej zamýš¾anej aktualizácii systému zabezpečovania kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny
a  rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality aj naïalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode
3.2 alebo sa bude požadova� nové posúdenie.
Svoje rozhodnutie oznámi dodávate¾ovi vý�ahu. Oznámenie obsahuje závery posudzovania a odôvodnenie
rozhodnutia o posudzovaní.

4. Doh¾ad autorizovanou osobou

4.1. Doh¾adom sa zabezpečí, aby dodávate¾ vý�ahu plnil schválený systém zabezpečovania kvality.

4.2. Na účely inšpekcie dodávate¾ vý�ahu umožní autorizovanej osobe vstup do konštrukčných, výrobných, montáž-
nych, kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytuje jej všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
b) záznamy o kvalite týkajúce sa konštrukčných častí systému zabezpečovania kvality, napríklad výsledky

analýz, výpočtov, skúšok,
c) záznamy o kvalite v časti systému zabezpečovania kvality týkajúceho sa preberania dodávok, montáže,

napríklad správy o kontrolách, výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných zamest-
nancov.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, či dodávate¾ vý�ahu udržuje a uplatňuje
systém zabezpečovania kvality, a dodávate¾ovi vý�ahu poskytne správy o výsledkoch auditu.

4.4. Autorizovaná osoba môže na pracoviskách dodávate¾a vý�ahu a na mieste montáže vý�ahu vykonáva� neohlásený
doh¾ad. Pri neohlásenom doh¾ade autorizovaná osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykona� skúšky
na overenie správnej funkcie systému zabezpečovania kvality. Dodávate¾ovi vý�ahu odovzdá správu o výsledkoch
doh¾adu a v prípade vykonania skúšky aj správu o výsledkoch skúšky.

5. Dodávate¾ vý�ahu uschováva desa� rokov odo dňa uvedenia vý�ahu na trh pre potreby príslušných orgánov
a) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1 písm. b),
b) zmeny pod¾a bodu 3.5,
c) rozhodnutie a správy autorizovanej osoby pod¾a bodov 3.5, 4.3 a 4.4.
Ak dodávate¾ nemá sídlo v Európskom spoločenstve, túto úlohu zabezpečuje autorizovaná osoba.

6. Každá autorizovaná osoba poskytne iným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a odobratých
schváleniach systémov zabezpečovania kvality.

7. Dokumentácia a korešpondencia vz�ahujúce sa na postupy komplexného zabezpečovania kvality sú vypracované
v štátnom jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.
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ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝROBY
(modul D)

1. Zabezpečovanie kvality výroby je postup, ktorým sa dodávate¾ vý�ahu spĺňajúci bod 2 zaručuje a vyhlasuje, že
vý�ah vyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na vý�ah vz�ahujú. Dodávate¾ vý�ahu umiestni na každý
vý�ah označenie CE a vydá vyhlásenie o zhode. Označenie CE je doplnené identifikačným kódom autorizovanej
osoby zodpovednej za doh¾ad pod¾a bodu 4.

2. Dodávate¾ vý�ahu uplatňuje schválený systém zabezpečovania kvality vo výrobe, montáži, záverečnej inšpekcii
a skúšaní pod¾a bodu 3 a vykonáva sa u neho doh¾ad pod¾a bodu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Dodávate¾ vý�ahu požiada autorizovanú osobu o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality. Žiados�
obsahuje
a) všetky potrebné informácie o vý�ahu,
b) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,
c) technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu skúšky typu.

3.2. Systém zabezpečovania kvality zabezpečuje, aby vý�ahy vyhovovali požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na
vý�ahy vz�ahujú.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávate¾om vý�ahu sú systematicky a riadne dokumentované
formou opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje rovnakú
interpretáciu programov kvality, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia týkajúcich sa kvality vý�ahu,
b) výrobných postupov, metód kontrol a zabezpečovania kvality, postupov a činností, ktoré budú použité,
c) preskúšania a skúšok vykonávaných pred montážou, počas montáže a po montáži, ktoré zahŕňajú najmä

skúšky pod¾a prílohy č. 6 bodu 4 písm. b),
d) záznamov o kvalite, napríklad inšpekčných správ a výsledkov skúšok, údajov o kalibrácii, správ o kvalifikácii

príslušných zamestnancov,
e) prostriedkov, ktorými možno sledova�, či bola dosiahnutá požadovaná kvalita vý�ahu a účinné fungovanie

systému zabezpečovania kvality.

3.3. Autorizovaná osoba posúdi systém zabezpečovania kvality, aby určila, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode
3.2. Predpokladá zhodu s tými požiadavkami na zabezpečenie systémov kvality, ktoré sa zavádzajú príslušnou
harmonizovanou normou. V skupine vykonávajúcej posúdenie je najmenej jeden člen so skúsenos�ami z posu-
dzovania vý�ahovej techniky.
Postup posudzovania zahŕňa inšpekčnú návštevu na pracoviskách dodávate¾a vý�ahu.
Rozhodnutie oznámi dodávate¾ovi vý�ahu. Oznámenie obsahuje závery skúšok a odôvodnenie rozhodnutia
o posudzovaní.

3.4. Dodávate¾ sa zaviaže plni� schválený systém zabezpečovania kvality a udržiava� ho tak, aby bol stále primeraný
a účinný.
Dodávate¾ informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečovania kvality, o každej zamýš¾anej
zmene systému zabezpečovania kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a  rozhodne, či pozmenený systém zabezpečovania kvality aj
naïalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo či bude potrebné nové posúdenie.
Rozhodnutie oznámi dodávate¾ovi. Oznámenie obsahuje závery posúdenia a odôvodnenie rozhodnutia o posú-
dení.

4. Doh¾ad autorizovanou osobou

4.1. Doh¾adom sa zabezpečuje, aby dodávate¾ vý�ahu plnil schválený systém zabezpečovania kvality.

4.2. Na účely inšpekcie dodávate¾ vý�ahu umožní autorizovanej osobe vstup do výrobných, montážnych, kontrolných,
skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpečovania kvality,

Príloha č. 14
k nariadeniu vlády č. 571/2001 Z. z.
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b) záznamy o kvalite, napríklad inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii
príslušných zamestnancov.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva pravidelný audit, aby sa presvedčila, či dodávate¾ udržuje a uplatňuje systém
zabezpečovania kvality, a dodávate¾ovi poskytne správy o výsledkoch auditu.

4.4. Autorizovaná osoba môže u dodávate¾a vykonáva� neohlásený doh¾ad. Pri neohlásenom doh¾ade autorizovaná
osoba, ak je to potrebné, vykoná alebo nechá vykona� skúšky na overenie správnej funkcie systému zabezpečo-
vania kvality. Autorizovaná osoba poskytne dodávate¾ovi správu o doh¾ade, a ak bola vykonaná skúška, aj správu
o výsledkoch skúšky.

5. Dodávate¾ uschováva najmenej desa� rokov odo dňa výroby posledného vý�ahu pre potreby príslušných orgánov
a) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1 písm. b),
b) zmeny pod¾a bodu 3.4,
c) rozhodnutie a správy autorizovanej osoby pod¾a bodov 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Každá autorizovaná osoba poskytuje iným autorizovaným osobám príslušné informácie o vydaných a odobratých
schváleniach systémov zabezpečovania kvality.

7. Dokumentácia a korešpondencia týkajúce sa postupov zabezpečovania kvality výroby sa vypracúvajú v štátnom
jazyku alebo v jazyku prijate¾nom pre autorizovanú osobu.
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572

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 13. decembra 2001,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zákon“) a  pod¾a § 27
ods. 4, 7, 12 a 13 a § 64 ods. 1 písm. j) zákona
č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôc-
kach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení zákona č. 488/2001 Z. z. nariaïuje:

§ 1

Určené výrobky

Do skupiny určených výrobkov pod¾a § 9 ods. 1
zákona patria zdravotnícke pomôcky.1)

§ 2

Nariadenie sa nevz�ahuje na
a) aktívne implantovate¾né zdravotnícke pomôcky,
b) diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,
c) lieky2) vrátane ¾udskej krvi, transfúznych liekov,

¾udskej plazmy, krvných buniek ¾udského pôvodu
a zdravotníckych pomôcok, ktoré ich obsahujú
v čase uvedenia na trh,

d) kozmetické výrobky,
e) osobné ochranné pomôcky,
f) transplantované orgány, tkanivá alebo bunky ¾ud-

ského pôvodu, na výrobky obsahujúce tkanivá ale-
bo bunky ¾udského pôvodu a na výrobky z nich
vyrobené,

g) transplantované orgány, tkanivá alebo bunky živo-
číšného pôvodu s výnimkou, ak sa na výrobu zdra-
votníckej pomôcky použije neživé tkanivo živočíšné-
ho pôvodu alebo výrobky vyrobené z neživých
tkanív živočíšneho pôvodu.

§ 3

Uvádzanie na trh

(1) Zdravotnícke pomôcky sa môžu uvádza� na trh
pod¾a § 10 zákona len vtedy, keï spĺňajú technické
požiadavky pod¾a nariadenia a keï po ich správnom
zavedení, inštalovaní, udržiavaní a používaní v súlade
s ich účelom určenia nedôjde k ohrozeniu bezpečnosti
a zdravia pacientov, používate¾ov, prípadne iných
osôb.

(2) Pri uvádzaní zdravotníckych pomôcok na trh mu-
sia by� údaje uvedené v prílohe č. 1 bode 13 v štátnom
jazyku.3)

§ 4

Podrobnosti o technických požiadavkách
na bezpečnos�

(1) Podrobnosti o technických požiadavkách na bez-
pečnos� na zdravotnícke pomôcky sú uvedené v prílo-
he č. 1 a vz�ahujú sa na ne s prihliadnutím na účel
určenia.

(2) Ak technické požiadavky na bezpečnos� konkre-
tizuje slovenská technická norma pod¾a § 5 ods. 5
zákona, považuje sa jej splnenie za splnenie technic-
kých požiadaviek na bezpečnos� zdravotníckej pomôc-
ky pod¾a nariadenia.

(3) Ak harmonizovaná slovenská technická norma
neexistuje alebo existujúca slovenská technická nor-
ma nekonkretizuje všetky technické požiadavky na
bezpečnos�, považuje sa za splnenie technických po-
žiadaviek dôkaz o splnení technických požiadaviek na
bezpečnos�, ktoré sú uvedené v normách vydaných
medzinárodnými normalizačnými organizáciami,
v ktorých je Slovenská republika členom, a ktoré boli
uverejnené pod¾a § 5 ods. 9 zákona.

(4) Na účely nariadenia odkaz na harmonizované
normy zahŕňa aj monografie Európskeho liekopisu,
ktoré sa vz�ahujú najmä na šijací chirurgický materiál

1) § 2 ods. 10 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z.
3) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov.
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a na vzájomné pôsobenie medzi liečivami obsiahnutý-
mi v zdravotníckej pomôcke a materiálom, z ktorého je
zdravotnícka pomôcka zložená. Odkazy na tieto mono-
grafie sa uverejňujú vo Vestníku Úradu pre normali-
záciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republi-
ky (ïalej len „úrad“).

§ 5

Triedenie zdravotníckych pomôcok

(1) Zdravotnícke pomôcky sa triedia pod¾a miery
rizika, ktoré predstavuje ich použitie pre pacienta,
obslužný personál, prípadne iné osoby na
a) skupinu I,
b) skupinu IIa,
c) skupinu IIb,
d) skupinu III.

(2) Zdravotnícke pomôcky zaraïuje výrobca alebo
jeho splnomocnenec do skupín pod¾a odseku 1 po-
d¾a pravidiel uvedených v prílohe č. 9.

§ 6

Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec a autorizova-
ná osoba, ktorá spĺňa požiadavky pod¾a § 11 ods. 6
zákona a prílohy č. 11, vykonajú alebo zabezpečia
pod¾a § 10 ods. 3 zákona posúdenie zhody vlastností
zdravotníckej pomôcky s technickými požiadavkami
uvedenými v prílohe č.1 s prihliadnutím na jej účel
určenia.

(2) Pri zdravotníckych pomôckach skupiny III, ok-
rem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníc-
kych pomôcok určených na klinické skúšanie, výrobca
alebo jeho splnomocnenec na účely označenia pomôc-
ky značkou zhody pod¾a § 17 ods. 2 a 3 zákona požiada
autorizovanú osobu o
a) posúdenie komplexného systému zabezpečovania

kvality pod¾a prílohy č. 2 alebo
b) typovú skúšku zdravotníckej pomôcky pod¾a prílo-

hy č. 3 spolu s postupom
1. overenia zhody zdravotníckej pomôcky s jej

schváleným typom na každej zdravotníckej po-
môcke alebo na štatisticky vybranej vzorke pod¾a
prílohy č. 4 (osvedčenie typu zdravotníckej po-
môcky vydané autorizovanou osobou), alebo

2. posúdenia systému zabezpečovania kvality výro-
by pod¾a prílohy č. 5.

(3) Pri zdravotníckych pomôckach skupiny IIa, ok-
rem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníc-
kych pomôcok určených na klinické skúšanie, výrobca
alebo jeho splnomocnenec na účely označenia pomôc-
ky značkou zhody postupuje pri posudzovaní zhody
pod¾a prílohy č.7 spolu s postupom
a) overenia zhody zdravotníckej pomôcky s jej schvá-

leným typom na každej zdravotníckej pomôcke ale-
bo na štatisticky vybranej vzorke autorizovanou
osobou pod¾a prílohy č. 4 alebo

b) posúdenia systému zabezpečovania kvality výroby
pod¾a prílohy č. 5, alebo

c) posúdenia systému zabezpečovania kvality výrob-
kov pod¾a prílohy č. 6, alebo

d) uvedeným v odseku 4 písm. a).

 (4) Pri zdravotníckych pomôckach skupiny IIb, ok-
rem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníc-
kych pomôcok na klinické skúšanie, výrobca alebo
jeho splnomocnenec na účely označenia pomôcky
značkou zhody použije postup
a) posúdenia systému komplexného zabezpečovania

kvality pod¾a prílohy č. 2, pričom sa bod 4 nepo-
užije, alebo

b) typovej skúšky zdravotníckej pomôcky autorizo-
vanou osobou pod¾a prílohy č. 3 spolu s postu-
pom
1. overenia zhody zdravotníckej pomôcky s jej

schváleným typom na každej zdravotníckej po-
môcke alebo na štatisticky vybranej vzorke auto-
rizovanou osobou pod¾a prílohy č. 4, alebo

2. posúdenia systému zabezpečovania kvality výro-
by pod¾a prílohy č. 5, alebo

3. posúdenia systému zabezpečovania kvality vý-
robkov pod¾a prílohy č. 6.

 (5) Pri zdravotníckych pomôckach skupiny I, ok-
rem zdravotníckych pomôcok na mieru a zdravotníc-
kych pomôcok určených na klinické skúšanie, výrobca
alebo jeho splnomocnenec postupuje pri označení po-
môcky značkou zhody pod¾a postupu uvedeného v prí-
lohe č. 7 a pred uvedením zdravotníckej pomôcky na
trh vydá vyhlásenie o zhode.

 (6) Pri zdravotníckych pomôckach na mieru výrob-
ca okrem splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1
použije postup uvedený v prílohe č. 8. Pred uvedením
každej zdravotníckej pomôcky na mieru skupiny IIa,
IIb a III na trh vydá vyhlásenie pod¾a tejto prílohy.
Tieto pomôcky sa neoznačujú značkou zhody.

 (7) Pri posudzovaní zhody zdravotníckej pomôcky
výrobca alebo autorizovaná osoba prihliadajú na do-
stupné výsledky vykonaného hodnotenia a overova-
nia, ktoré sa uskutočnili pod¾a nariadenia v medzi-
stupni výroby.

 (8) Ak postup posudzovania zhody vyžaduje účas�
autorizovanej osoby, výrobca alebo jeho splnomocne-
nec si môže vybra� autorizovanú osobu príslušnú pod-
¾a rozsahu jej poverenia a obsahu činnosti.

 (9) Rozhodnutie vydané autorizovanou osobou
pod¾a príloh č. 2 a 3 má platnos� najviac pä� rokov.
Platné rozhodnutie možno predĺži� na základe žiadosti
podanej autorizovanej osobe o ïalších pä� rokov.

(10) Dokumentácia vz�ahujúca sa na postupy uve-
dené v odsekoch 1 až 6 sa vedie v štátnom jazyku3)
alebo v inom jazyku dohodnutom s autorizovanou oso-
bou.

(11) Úrad môže na základe odôvodnenej žiadosti Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky povoli�
uvedenie na trh zdravotníckych pomôcok na mieru,
ktorých použitie je v záujme ochrany zdravia a života
¾udí a na ktoré sa nepoužijú postupy uvedené v odse-
koch 1 až 6.
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§ 7

Osobitný postup posudzovania zhody na systémy
a súpravy zdravotníckych pomôcok

a na ich sterilizáciu

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá kom-
pletizuje zdravotnícke pomôcky označené značkou
zhody pod¾a ich účelu určenia a v rozsahu použitia
určeného výrobcom, s cie¾om uvies� ich na trh vo
forme systému alebo súpravy, vydá vyhlásenie o zho-
de, v ktorom vyhlási, že
a) overila vzájomnú zlučite¾nos� zostavovaných zdra-

votníckych pomôcok pod¾a pokynov výrobcov a že
kompletizovanie sa uskutočnilo pod¾a týchto poky-
nov,

b) zabalila skompletizovaný systém alebo súpravu
a poskytla používate¾ovi potrebné informácie, ktoré
zodpovedajú pokynom od jednotlivých výrobcov for-
mou návodu na použitie,

c) podrobila všetky činnosti pri kompletizácii zdravot-
níckych pomôcok príslušným metódam vnútornej
kontroly a inšpekcie.

(2) Ak systém alebo súprava obsahuje zdravotnícku
pomôcku, ktorá nie je označená značkou zhody, alebo
ak kombinácia vybraných zdravotníckych pomôcok
nie je zlučite¾ná s pôvodne určeným použitím týchto
zdravotníckych pomôcok, systém alebo súprava sa
považuje za samostatnú zdravotnícku pomôcku a pod-
lieha primeranému postupu posudzovania zhody po-
d¾a § 6.

(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ste-
rilizuje systémy alebo súpravy uvedené v odseku 1
alebo iné zdravotnícke pomôcky označené značkou
zhody na účely ich uvedenia na trh a ktoré boli výrob-
com alebo jeho splnomocnencom určené, aby sa pred
použitím sterilizovali, použije jeden z postupov uvede-
ných v prílohách č. 4, 5 alebo 6. Použitie týchto príloh
a účas� autorizovanej osoby závisí od použitého postu-
pu sterilizácie. Fyzická osoba alebo právnická osoba
vydá vyhlásenie o zhode, v ktorom uvedie, že sterilizá-
ciu vykonala pod¾a pokynov výrobcu alebo jeho splno-
mocnenca.

(4) Výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nemôžu
dodatočne označova� značkou zhody. Priloží sa k ním
informácia uvedená v prílohe č. 1 bode 13, v ktorej sa
použijú informácie poskytnuté výrobcami alebo ich
splnomocnencami.

§ 8

Evidencia osôb zodpovedných
za uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý vo svo-
jom mene uvádza zdravotnícke pomôcky na trh v sú-

lade s  postupmi uvedenými v § 6 ods. 5 a 6, a fyzická
osoba alebo právnická osoba vykonávajúca činnosti
uvedená v § 7 informuje Štátny ústav pre kontrolu
liečiv4) (ïalej len „štátny ústav“)  o sídle výrobcu alebo
o mieste pobytu jeho splnomocnenca a označení (ná-
zve alebo opise) zdravotníckych pomôcok uvádzaných
na trh a o ich zaradení do príslušných skupín pod¾a
§ 5.

(2) Pri zdravotníckych pomôckach skupiny IIb a III
výrobca alebo jeho splnomocnenec oznámi štátnemu
ústavu údaje umožňujúce zisti� ich identifikáciu, ští-
tok a návod na použitie.

§ 9

Databáza údajov

Štátny ústav vedie databázu údajov,5) ktorá obsahu-
je údaje
a) o evidencii osôb zodpovedných za uvádzanie zdra-

votníckych pomôcok na trh pod¾a § 8,
b) o rozhodnutiach vydaných v súlade s postupmi

uvedenými v prílohách č. 2 až 7,
c) pod¾a osobitného predpisu.6)

§ 10

Klinické skúšanie

(1) Pri zdravotníckych pomôckach určených na kli-
nické skúšanie7) výrobca alebo jeho splnomocnenec
postupuje pod¾a prílohy č. 8 a informuje o tom štátny
ústav.

(2) Ochrana a zachovanie práv osôb pri klinickom
skúšaní upravuje osobitný predpis.8) Podrobnosti
o technických požiadavkách na klinické skúšanie7) sú
uvedené v prílohe č. 10.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak sa klinic-
ké skúšky vykonávajú so zdravotníckymi pomôckami,
ktoré majú značku zhody pod¾a § 6 a ak tieto klinické
skúšky nie sú určené na posúdenie použitia zdravot-
níckych pomôcok na iné účely určenia, ako boli uve-
dené pri posudzovaní zhody pod¾a § 6. Príslušné usta-
novenia prílohy č.10 zostávajú použite¾né.

§ 11

Označenie značkou zhody

Zdravotnícke pomôcky, okrem zdravotníckych po-
môcok na mieru a zdravotníckych pomôcok určených
na klinické skúšanie, ktoré spĺňajú technické požia-
davky uvedené v § 4 a s ktorými sa vykonalo posúde-
nie zhody pod¾a § 6, sa pri uvádzaní na trh označujú
v súlade s § 17 ods. 2 a 3 zákona značkou zhody pod¾a
prílohy č. 12.

4) § 58 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z.
5) § 64 ods. 1 písm. j) zákona č. 140/1998 Z. z.
6) § 28 ods. 2 až 4 zákona č. 140/1998 Z. z.
7) § 27 ods. 7 a 12 zákona č. 140/1998 Z. z.
8) § 40 až 44 a § 55 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
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§ 12

Prechodné ustanovenie

(1) Zdravotnícke pomôcky uvedené v § 1 ods. 6, kto-
ré sú zhodné s právnymi predpismi členských štátov
Európskej únie platnými do 13. decembra 2001, sa
môžu uvies� na trh do 13. decembra 2005.

(2) Zdravotnícke pomôcky uvedené v § 1 ods. 6, kto-
ré sú zhodné s právnymi predpismi členských štátov

Európskej únie platnými do 13. decembra 2001, sa
môžu uvies� do prevádzky do 13. decembra 2007.

§ 13

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA BEZPEČNOSŤ

I. Všeobecné požiadavky

1. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby ich používanie neohrozilo klinický
stav a bezpečnos� pacienta, ani bezpečnos� a zdravie používate¾ov, prípadne iných osôb, ak sa používajú na
určený účel a dodržiavajú určené podmienky s vedomím, že prípadné riziká spojené s ich používaním sú
prijate¾né z h¾adiska prospechu pre pacienta a sú zlučite¾né so zvýšenou úrovňou ochrany zdravia a bezpečnosti.

2. Výrobca musí pri navrhovaní a výrobe zdravotníckej pomôcky zoh¾adňova� zásady bezpečnosti a zároveň
prihliada� na všeobecne uznávaný stupeň rozvoja techniky. Pri h¾adaní najvhodnejších riešení musí výrobca
použi� tieto zásady v tomto poradí:

2.1. odstráni� alebo zníži� na najmenšiu možnú mieru riziká,

2.2. prija� primerané opatrenia vrátane použitia poplašného zariadenia, ak sa riziká nedajú odstráni�,

2.3. informova� používate¾a o zostávajúcich rizikách, ak sú prijaté ochranné opatrenia nedostatočné.

3. Zdravotnícke pomôcky musia dosiahnu� výkon, ktorý uvádza výrobca a musia sa navrhova�, vyrobi� a bali�
takým spôsobom, aby mohli plni� funkcie uvedené v osobitnom predpise1) a funkcie špecifikované výrobcom.

4. Charakteristické vlastnosti a výkon uvedený v bodoch 1, 2 a 3 sa nesmú zmeni� tak, že by počas životnosti
zdravotníckych pomôcok ohrozili klinický stav a bezpečnos� pacientov, prípadne iných osôb, ak sa dodržujú
pokyny výrobcu a ak sa za určených podmienok ich používania neočakávane na nich vyskytne porucha.

5. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova�, vyrába� a bali� takým spôsobom, aby sa ich charakteristické
vlastnosti a výkon z h¾adiska predpokladaného použitia nemenili počas skladovania a prepravy, pričom sa
prihliada na pokyny a informácie poskytnuté výrobcom.

6. Všetky ved¾ajšie a nežiaduce účinky musia predstavova� prijate¾né riziko vzh¾adom na určený výkon.

II. Požiadavky na navrhovanie a výrobu

7. Chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti

7.1. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa zabezpečili charakteristické
vlastnosti a výkon uvedené v časti I. Všeobecné požiadavky. Osobitnú pozornos� treba venova�
a) výberu použitých materiálov, najmä z h¾adiska toxicity, prípadne hor¾avosti,9)
b) vzájomnej zlučite¾nosti medzi použitými materiálmi, biologickými tkanivami, bunkami a telesnými tekutinami

s prihliadnutím na účel určenia zdravotníckej pomôcky.

7.2. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova�, vyrobi� a bali� takým spôsobom, aby sa minimalizovali riziká, ktoré
predstavujú znečisteniny a reziduá pre personál zúčastňujúci sa na preprave, skladovaní a používaní a pre
pacientov, v súlade s účelom určenia zdravotníckej pomôcky. Osobitnú pozornos� treba venova� tkanivám
vystaveným pôsobeniu uvedených znečistenín a dĺžke a frekvencii tohto pôsobenia.

7.3. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa mohli používa� úplne bezpečne
spolu s materiálmi, látkami a plynmi, s ktorými prichádzajú do styku v priebehu ich normálneho používania
alebo rutinných postupov; ak sú zdravotnícke pomôcky určené na podávanie liečiv, musia sa navrhova� a vyrába�
takým spôsobom, aby boli zlučite¾né s príslušnými liečivami v súlade s ustanoveniami a obmedzeniami použi-
te¾nými na tieto liečivá tak, aby ich výkon zostal zachovaný v súlade s ich účelom určenia.

7.4. Ak zdravotnícka pomôcka obsahuje ako neoddelite¾nú súčas�

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.

9) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Strana 5932 Zbierka zákonov č. 572/2001 Čiastka 224



a) látku, ktorá keï sa použije oddelene má vlastnosti liečiva10) a ktorá môže svojim pôsobením na ¾udské telo
vyvola� aj iné ved¾ajšie účinky, ako sú účinky zdravotníckej pomôcky, potom bezpečnos�, kvalita a užitočnos�
tejto látky sa musí overova�, s prihliadnutím na účel určenia zdravotníckej pomôcky, analogicky primeranými
metódami uvedenými v osobitnom predpise.11)

b) látku10) vyrobenú z ¾udskej krvi, autorizovaná osoba požiada štátny ústav o odborné stanovisko ku kvalite
a bezpečnosti tejto látky s prihliadnutím na ustanovenia osobitného predpisu.11) Vzorka každej šarže neza-
balenej zdravotníckej pomôcky alebo finálnej zdravotníckej pomôcky obsahujúcej látky vyrobené z ¾udskej
krvi podlieha kontrole v štátnom ústave.

7.5. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa na najmenšiu možnú mieru
zmenšilo riziko vyplývajúce z látok uvo¾nených zo zdravotníckej pomôcky.

7.6. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa na najmenšiu možnú mieru znížili
riziká spôsobené neúmyselným vniknutím látok do zdravotníckej pomôcky, pričom sa prihliada na účel určenia
zdravotníckej pomôcky a charakter prostredia, v ktorom sa má používa�.

8. Nákaza a mikrobálne znečistenie

8.1. Zdravotnícke pomôcky a výrobné postupy sa musia navrhova� takým spôsobom, aby sa odstránilo alebo znížilo
na najmenšiu možnú mieru riziko nákazy pacienta, používate¾a a iných osôb. Návrh musí umožni� ¾ahké
narábanie a pod¾a potreby má zníži� na najmenšiu možnú mieru mikrobálne znečistenie zdravotníckej pomôcky
pacientom alebo opačne počas jej používania.

8.2. Tkanivá živočíšneho pôvodu musia pochádza� zo zvierat, ktoré boli podrobené veterinárnej kontrole a opatreniam
na vykonávanie inšpekcie prispôsobeným účelu určenia tkanív.

8.2.1. Autorizované osoby uchovávajú informácie o geografickom pôvode týchto zvierat.

8.2.2. Spracovanie, uchovávanie, zaobchádzanie s tkanivami, bunkami a látkami živočíšneho pôvodu a skúšky, ktorým
sa podrobujú, sa musia vykonáva� pri dodržiavaní optimálnych podmienok bezpečnosti. Osobitne sa musí
zabezpeči� bezpečnos� z h¾adiska nákazy vírusmi a inými prenosnými agensami použitím validovaných metód
odstraňovania alebo inaktivovania vírusov v priebehu výrobného procesu.

8.3. Zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dodávajú v sterilnom stave, sa musia navrhova�, vyrába� a bali� v obaloch na
jedno použitie alebo inými vhodnými postupmi zabezpečujúcimi pri uvádzaní na trh ich sterilitu a jej uchovanie
pri určených podmienkach skladovania a prepravy, ak nebol obal zabezpečujúci sterilitu poškodený alebo
otvorený.

8.4. Zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dodávajú v sterilnom stave, sa musia vyrába� a sterilizova� primeranými
validovanými metódami.

8.5. Zdravotnícke pomôcky, ktoré majú by� sterilné, sa musia vyrába� za primerane kontrolovaných podmienok.

8.6. Spôsoby balenia nesterilných zdravotníckych pomôcok musia zabezpeči� uchovanie zdravotníckej pomôcky na
úrovni požadovaného stupňa čistoty. Ak sa má zdravotnícka pomôcka pred použitím sterilizova�, spôsob balenia
musí zabezpeči� zníženie rizika mikrobálneho znečistenia na najmenšiu možnú mieru; spôsob balenia musí
primerane zoh¾adňova� metódu sterilizácie uvedenú výrobcom.

8.7. Obal a označovanie zdravotníckej pomôcky musí umožni� rozlíšenie rovnakých alebo podobných zdravotníckych
pomôcok predávaných súčasne v sterilnej a nesterilnej úprave.

9. Vlastnosti vz�ahujúce sa na výrobu a prostredie

9.1. Ak je zdravotnícka pomôcka určená na používanie v spojení s inými zdravotníckymi pomôckami alebo s iným
vybavením, celá súprava vrátane spojovacieho systému musí by� bezpečná a nemá narúša� predpokladaný výkon
zdravotníckych pomôcok. Akéko¾vek obmedzenie používania sa musí uvies� pri označovaní zdravotníckej
pomôcky alebo v návode na použitie.

9.2. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa odstránilo alebo zmenšilo na
najmenšiu možnú mieru riziko
a) poškodenia zdravia alebo poranenia vyplývajúce z fyzikálnych charakteristických vlastností zdravotníckych

pomôcok vrátane pomeru objemu a tlaku, rozmerových alebo ergonomických charakteristík,
b) spojené s reálne predpokladanými podmienkami prostredia, ako je magnetické pole, vonkajšie elektrické

vplyvy, elektrostatické výboje, tlak, teplota alebo zmeny tlaku a zrýchlenia,

10) § 2 ods. 8 zákona č. 140/1998 Z. z.
11) § 13 až 18, § 41 a 42 zákona č. 140/1998 Z. z.
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c) vzájomného pôsobenia s inými zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa bežne používajú pri určovaní diagnózy
alebo pri liečbe,

d) vyplývajúce zo starnutia použitých materiálov alebo zo zmenšenia presnosti meracieho alebo kontrolného
mechanizmu, ak údržba alebo skúšanie nie je možné (napr. pri implantovate¾ných zdravotníckych pomôc-
kach).

9.3. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa na najmenšiu možnú mieru znížilo
riziko požiaru alebo explózie počas jej normálneho používania a v prípade prvej poruchy. Osobitná pozornos� sa
musí venova� zdravotníckym pomôckam, ktoré sa určili na použitie v prostredí hor¾avých látok alebo látok
podporujúcich horenie.

10. Zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou

10.1. Zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby poskytovali
dostatočne presné a reprodukovate¾né výsledky merania v medziach presnosti určených výrobcom s prihliad-
nutím na ich účel určenia. Výrobca musí uvádza� medze presnosti.

10.2. Meracia, kontrolná a obrazová stupnica sa musí navrhova� pod¾a ergonomických zásad s prihliadnutím na účel
určenia zdravotníckej pomôcky.

10.3. Merania urobené zdravotníckymi pomôckami s meracou funkciou sa musia vyjadrova� zákonnými jednotka-
mi.12)

11. Ochrana proti žiareniu

11.1. Všeobecná čas�

11.1.1. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa zmenšilo na najmenšiu
možnú mieru vystavenie pacientov, používate¾ov a iných osôb žiareniu, ktoré je zlučite¾né s cie¾om použitia,
bez akéhoko¾vek obmedzenia použitia dávok žiarenia považovaných za primerané na určené terapeutické alebo
diagnostické účely.

11.2. Úmyselné žiarenie

11.2.1. Ak sú zdravotnícke pomôcky navrhované na vyžarovanie nebezpečných dávok žiarenia s presným lekárskym
cie¾om, ktorý má väčší prínos ako riziká vyplývajúce zo žiarenia, používate¾ zdravotníckej pomôcky musí ma�
možnos� kontrolova� úroveň tohto žiarenia. Tieto zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým
spôsobom, aby sa zabezpečilo, že príslušné parametre premenných veličín sú reprodukovate¾né a sú v medziach
povolených odchýlok.

11.2.2. Ak sú zdravotnícke pomôcky určené na vyžarovanie potenciálne nebezpečného vidite¾ného alebo nevidite¾ného
žiarenia, musia by� v medziach súčasných technických možností vybavené vizuálnym alebo zvukovým indiká-
torom signalizujúcim vyžarovanie tohto žiarenia.

11.3. Neúmyselné žiarenie

11.3.1. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa na najmenšiu možnú mieru
znížilo vystavenie pacientov, používate¾ov a iných osôb parazitárnemu alebo rozptýlenému neúmyselnému
žiareniu.13)

11.4. Návod na použitie
Návod na použitie zdravotníckych pomôcok vyžarujúcich žiarenie musí obsahova� podrobné informácie
o charaktere vyžarovaného žiarenia, o spôsoboch ochrany pacienta a používate¾a, o zabránení chybnému
narábaniu a o odstraňovaní rizík spojených s inštaláciou.

11.5. Ionizujúce žiarenie

11.5.1. Zdravotnícke pomôcky určené na vyžarovanie ionizujúceho žiarenia sa musia navrhova� a vyrába� takým
spôsobom, aby sa v medziach súčasných technických možností zabezpečila regulácia a kontrola množstva,
geometrie a kvality vyžarovaného žiarenia so zrete¾om na predpokladaný cie¾.

11.5.2. Zdravotnícke pomôcky vyžarujúce ionizujúce žiarenie určené na radioaktívnu diagnostiku sa musia navrhova�
a vyrába� takým spôsobom, aby sa dosiahla požadovaná kvalita zobrazenia alebo výsledku potrebná na

12) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách.

13) § 17a až 17y zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
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predpokladané lekárske účely a aby sa znížilo na najmenšiu možnú mieru vystavenie pacienta a používate¾a
žiareniu.12)

11.5.3. Zdravotnícke pomôcky vyžarujúce ionizujúce žiarenie určené na radioaktívnu liečbu sa musia navrhova�
a vyrába� takým spôsobom, aby sa umožnilo spo¾ahlivé sledovanie a kontrola podaných dávok, typu a energie
zväzku a prípadne kvality žiarenia.

12. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky pripojené na zdroj energie alebo vybavené zdrojom energie

12.1. Zdravotnícke pomôcky obsahujúce programovate¾né elektronické systémy sa musia navrhova� takým spôso-
bom, aby sa zabezpečila funkčná stálos�, spo¾ahlivos� a výkon týchto systémov v súlade s predpokladaným
účelom určenia. Pre prípad, že sa na systéme vyskytne prvá porucha, treba predvída� potrebné opatrenia na
odstránenie alebo na zníženie na najmenšiu možnú mieru rizík vyplývajúcich z tejto poruchy.

12.2. Zdravotnícke pomôcky obsahujúce vnútorný zdroj energie, od ktorého závisí bezpečnos� pacientov, musia by�
vybavené varovným systémom signalizácie stavu alebo výpadku tohto zdroja.

12.3. Zdravotnícke pomôcky napojené na vonkajší zdroj energie, od ktorého závisí bezpečnos� pacientov, musia
obsahova� poplašný systém signalizujúci každé zlyhanie tohto zdroja.

12.4. Zdravotnícke pomôcky určené na sledovanie jedného klinického parametra alebo viacerých klinických para-
metrov pacienta musia by� vybavené primeraným poplašným systémom umožňujúcim upovedomi� používate¾a
o situáciách, ktoré by mohli spôsobi� smr� pacienta alebo závažné zhoršenie jeho zdravotného stavu.

12.5. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa na najmenšiu možnú mieru
zmenšilo riziko vzniku elektromagnetických polí, ktoré by mohli ovplyvni� fungovanie iných zdravotníckych
pomôcok alebo iné zariadenia bežne umiestnené v prostredí ich používania.

12.6. Ochrana proti elektrickým rizikám
Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa za predpokladu správnej
inštalácie a používania a v podmienkach prvej poruchy vylúčilo, v medziach možností, riziko úrazu elektrickým
prúdom.

12.7. Ochrana proti mechanickým a tepelným rizikám

12.7.1. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby bol pacient a používate¾ chránení
proti mechanickému riziku, ktoré súvisí najmä s pevnos�ou, stabilitu a pohyblivos�ou niektorých častí zdra-
votníckej pomôcky.

12.7.2. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa riziká vyplývajúce z vibrácií
spôsobených zdravotníckymi pomôckami zmenšili na najmenšiu možnú mieru, pričom sa prihliada na
technický pokrok a dostupné technické prostriedky na zníženie vibrácií, najmä ich zdroja, okrem prípadov, keï
vibrácie sú súčas�ou predpokladaného výkonu.

12.7.3. Zdravotnícke pomôcky sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby sa riziká vyplývajúce z ich hlučnosti
znížili na najmenšiu možnú mieru, pričom sa prihliada na technický pokrok a dostupné technické prostriedky
na zníženie hluku, najmä ich zdroja, okrem prípadov, keï šírenie zvuku je súčas�ou predpokladaného výkonu.

12.7.4. Koncové zariadenia a zdravotnícke pomôcky napájané na zdroj elektrickej, plynovej, hydraulickej alebo
pneumatickej energie, s ktorými musí narába� používate¾, sa musia navrhova� a vyrába� takým spôsobom, aby
sa znížili na najmenšiu možnú mieru všetky možné riziká.

12.7.5. Prístupné časti zdravotníckych pomôcok, s výnimkou častí alebo zón určených na dodávanie tepla alebo na
dosiahnutie danej teploty, a ich okolie nesmú za normálnych podmienok používania dosiahnu� teplotu, ktorá
by predstavovala nebezpečenstvo.

12.8. Ochrana proti riziku, ktoré hrozí pacientovi pri dodávaní energie alebo podávaní látok

12.8.1. Zdravotnícke pomôcky určené na dodávanie energie alebo podávanie látok pacientovi sa musia navrhova�
a vyrába� takým spôsobom, aby sa ich výkon mohol regulova� a udržiava� s dostatočnou presnos�ou, aby sa
zabezpečila bezpečnos� pacienta a používate¾a.

12.8.2. Zdravotnícke pomôcky sa musia vybavi� technickými prostriedkami umožňujúcimi zabránenie alebo signali-
záciu každej odchýlky od normálneho výkonu, ktorá predstavuje nebezpečenstvo. Zdravotnícke pomôcky sa
musia vybavi� primeranými technickými prostriedkami umožňujúcimi vyhnú� sa v medziach možností neho-
dám, pri ktorých sa dosiahne vyššia hladina energie pochádzajúca zo zdroja energie alebo z látok.

12.9. Ovládacie a indikačné funkcie sa musia zrete¾ne uvádza� na zdravotníckej pomôcke
Ak treba, aby sa na zdravotníckej pomôcke uvádzali potrebné inštrukcie o jej fungovaní alebo sa uvádzali
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parametre funkčnosti alebo regulovania pomocou vizuálneho systému, tieto informácie musia by� zrozumite¾né
pre používate¾a a v prípade potreby aj pre pacienta.

13. Informácie poskytované výrobcom alebo jeho splnomocnencom

13.1. Ku každej zdravotníckej pomôcke sa musia priloži� informácie potrebné na bezpečné používanie zdravotníckej
pomôcky a na identifikovanie výrobcu, pričom sa prihliada na vzdelanie a vedomosti potenciálnych používate¾ov.
Tieto informácie majú obsahova� údaje uvedené v návode na použitie. V závislosti od možností a okolností sa
musia informácie potrebné na bezpečné používanie uvádza� na samotnej zdravotníckej pomôcke alebo obale
každej časti, alebo v prípade potreby na obchodnom obale. Ak nemožno zabali� každú čas� oddelene, potom sa
musia informácie uvádza� v návode na použitie priloženému ku každej zdravotníckej pomôcke. K baleniu každej
zdravotníckej pomôcky sa musí priloži� návod na použitie. Výnimka sa môže udeli� pri zdravotníckych pomôckach
I a IIa skupiny, ak ich používanie je bezpečné aj bez návodu na použitie.

13.2. V prípade potreby sa môžu informácie uvedené v bode 13.1 uvádza� v symboloch. Každý symbol alebo farba
totožnosti musí by� v zhode s harmonizovanými slovenskými technickými normami pod¾a § 4 ods. 3. V oblas-
tiach, v ktorých neexistujú normy, sa musia symboly a farby opísa� v dokumentácii poskytnutej výrobcom.

13.3. Označovanie zdravotníckej pomôcky
Označovanie zdravotníckej pomôcky musí obsahova� tieto údaje:
a) meno, priezvisko, pobyt, miesto výroby a identifikačné číslo, ak výrobcom alebo jeho splnomocnencom je

fyzická osoba, alebo názov (obchodné meno), sídlo, identifikačné číslo, ak výrobcom alebo jeho splnomocnen-
com je právnická osoba,

b) nevyhnutné údaje pre používate¾a na identifikáciu zdravotníckej pomôcky a obsahu balenia,
c) pod¾a potreby označenie „STERILNÁ“,
d) číslo alebo kód šarže, pred ktorým je slovo „šarža“ alebo výrobné číslo, alebo číslo série,
e) rok a mesiac, dokedy sa môže zdravotnícka pomôcka bezpečne používa�, ak je to potrebné,
f) pod¾a potreby upresňujúci údaj o tom, že zdravotnícka pomôcka je určená na jedno použitie,
g) ak ide o zdravotnícku pomôcku na mieru, slová „zdravotnícka pomôcka na mieru“,
h) ak ide o zdravotnícku pomôcku na klinické skúšanie, slová „len na klinické skúšanie“,
i) osobitné podmienky skladovania a /alebo zaobchádzania,
j) osobitné pokyny o používaní,
k) výstrahu a/alebo upozornenie na opatrnos�,
l) rok výroby pri aktívnych zdravotníckych pomôckach, na ktoré sa nevz�ahuje písmeno e); tento údaj sa môže

včleni� do čísla šarže alebo série,
m) pod¾a potreby, metódu sterilizácie,
n) v prípade zdravotníckej pomôcky obsahujúcej ako neoddelite¾nú súčas� látku10) vyrobenú z ¾udskej krvi údaj

o tom, že zdravotnícka pomôcka obsahuje ako neoddelite¾nú súčas� látku vyrobenú z ¾udskej krvi.

13.4. Ak účel určenia zdravotníckej pomôcky nie je zrejmý pre používate¾a, výrobca ho musí jednoznačne uvies� pri
označovaní a v návode na použitie.

13.5. V závislosti od reálnych možností musia by� zdravotnícke pomôcky a ich oddelite¾né časti pre prípad potreby
identifikovate¾né pod¾a čísla šarže, aby sa umožnil akýko¾vek vhodný zásah na zistenie možného rizika v spojitosti
so zdravotníckou pomôckou a jej oddelite¾nými čas�ami.

13.6. Návod na použitie musí obsahova� pod¾a potreby tieto údaje:
a) údaje uvedené v bode 13.3 okrem písmen d) a e),
b) technické údaje o výkone a funkčných vlastnostiach uvedené v bode 3 a všetky nežiaduce účinky,
c) ak sa zdravotnícka pomôcka musí inštalova� s inými zdravotníckymi pomôckami alebo vybavením alebo má

by� napojená na ne, aby fungovala v zhode s účelom určenia, dostatočne podrobné údaje o jej charakteris-
tických vlastnostiach, aby sa dali presne zisti� zdravotnícke pomôcky alebo vybavenie, ktoré sa musia použi�
na zostavenie bezpečnej kombinácie,

d) údaje potrebné na overenie, či zdravotnícka pomôcka je správne inštalovaná a či môže správne a bezpečne
fungova�, a údaje o druhu a frekvencii operácií potrebných na údržbu a testovanie, aby sa zabezpečilo
nepretržité správne fungovanie a bezpečnos� zdravotníckych pomôcok,

e) pod¾a potreby informácie umožňujúce vyhnú� sa niektorým rizikám v spojitosti so zavedením zdravotníckej
pomôcky,

f) informácie vz�ahujúce sa na riziká zo vzájomného pôsobenia spojeného s prítomnos�ou zdravotníckej pomôc-
ky počas určovania diagnózy alebo liečby,

g) pokyny potrebné pre prípad poškodenia obalu zabezpečujúceho sterilitu a prípadne údaje o vhodných
metódach na opakovanie sterilizácie,

h) ak je zdravotnícka pomôcka určená na opakované použitie, informácie o vhodných postupoch umožňujúcich
jej opakované použitie vrátane čistenia, dezinfekcie, balenia a v prípade potreby metódy sterilizácie, ak sa
zdravotnícka pomôcka musí opakovane sterilizova�, ako aj obmedzenie možného počtu opakovaného použitia.
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Ak sa dodané zdravotnícke pomôcky musia sterilizova� pred použitím, pokyny o čistení a sterilizácii majú by�
také, aby ak sa tieto operácie správne vykonajú, zdravotnícke pomôcky spĺňali požiadavky časti I Všeobecné
požiadavky,

i) ïalšie údaje o zaobchádzaní alebo manipulácii so zdravotníckou pomôckou, ak sú potrebné na to, aby sa
zdravotnícka pomôcka mohla použi� (napr. sterilizácia, konečné zostavenie),

j) v prípade zdravotníckych pomôcok vyžarujúcich žiarenie na lekárske účely údaje o povahe, druhu, intenzite
a rozdelení tohto žiarenia,

k) informácie umožňujúce lekárskemu personálu informova� pacienta o kontraindikáciach a upozorni� ho na
opatrnos� pri používaní. Tieto informácie musia obsahova� najmä
1. upozornenie na postup v prípade zmeny výkonu zdravotníckej pomôcky,
2. upozornenie na opatrnos�, ak je zdravotnícka pomôcka v podmienkach reálne predpokladaných vystavená

magnetickým poliam, vonkajším elektrickým vplyvom, elektrostatickým výbojom, tlaku alebo tlakovým
zmenám, zrýchleniu, zdroju termického vznietenia a podobne,

3. informácie v dostatočnom rozsahu o liečivách, ak predmetná zdravotnícka pomôcka je určená na ich
podanie, vrátane obmedzení pri výbere podávaných látok,

4. upozornenie na opatrnos� pred osobitnými a neobvyklými rizikami v spojitosti so zneškodňovaním zdra-
votníckej pomôcky,

5. informácie o liečivách, ktoré sú súčas�ou zdravotníckej pomôcky tvoriace jej neoddelite¾nú súčas� v súlade
s bodom 7.4,

6. stupeň presnosti vyžadovaný pri zdravotníckych pomôckach s meracou funkciou.

14. Ak sú na hodnotenie zhody s technickými požiadavkami  potrebné klinické údaje pod¾a časti I bodu 6, tak tieto
sa musia získa� pod¾a prílohy č. 10.
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VYHLÁSENIE O ZHODE
(Komplexný systém zabezpečovania kvality)

1. Výrobca musí zabezpeči� používanie systému kvality schváleného na navrhovanie, výrobu a výstupnú kontrolu
príslušných zdravotníckych pomôcok pod¾a bodu 3, ktorý podlieha overovaniu pod¾a bodov 3.3 a 4 a inšpekcii
pod¾a bodu 5.

2. Vyhlásenie o zhode je postup, pod¾a ktorého výrobca, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 1, zabezpečuje a vyhlasuje,
že príslušné zdravotnícke pomôcky spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú. Výrobca
označuje výrobok značkou zhody v súlade s § 11 a zostavuje písomné vyhlásenie o zhode. Toto vyhlásenie sa
vz�ahuje na jeden výrobok alebo viac zdravotníckych pomôcok a výrobca ho uchováva.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca podáva žiados� o posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe. Žiados� obsahuje
a) meno, priezvisko, pobyt, miesto výroby a identifikačné číslo, ak výrobcom alebo jeho splnomocnencom je

fyzická osoba, alebo názov (obchodné meno), sídlo, identifikačné číslo, ak výrobcom alebo jeho splnomocnen-
com je právnická osoba, a všetky miesta výroby, ktoré sú zahrnuté do systému kvality,

b) úplné informácie o zdravotníckych pomôckach alebo o kategórii zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predme-
tom postupu,

c) písomné vyhlásenie o tom, že žiadate¾ nepredložil inej autorizovanej osobe žiados� o posúdenie toho istého
systému kvality na rovnaké zdravotnícke pomôcky,

d) dokumentáciu o systéme kvality,
e) záväzok výrobcu splni� povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality,
f) záväzok výrobcu, že bude dba�, aby schválený systém kvality zostal primerane účinný,
g) záväzok výrobcu zavies� a aktualizova� systematický postup hodnotenia získaných údajov o zdravotníckych

pomôckach od začatia ich výroby a používa� primerané nástroje na uplatňovanie potrebných nápravných
opatrení. Tento záväzok obsahuje povinnos� výrobcu informova� štátny ústav o týchto udalostiach hneï, ako
sa o nich dozvie:
1. o každej poruche alebo každom zhoršení charakteristických vlastností a/alebo výkonu zdravotníckej

pomôcky a o každej neprimeranosti pri označovaní alebo v návode na použitie, ktorá by mohla zapríčini�
alebo ktorá vyvolala smr� alebo závažné zhoršenie zdravotného stavu pacienta alebo používate¾a,

2. o každom technickom alebo lekárskom nedostatku súvisiacom so zmenou charakteristických vlastností
alebo výkonu zdravotníckej pomôcky, ktorý bol z dôvodov uvedených v bode 1 príčinou systematického
s�ahovania zdravotníckych pomôcok rovnakého typu z obehu výrobcom.

3.2. Použitie systému kvality musí zaručova�, že zdravotnícke pomôcky vyhovujú ustanoveniam tohto nariadenia,
ktoré sa na ne vz�ahujú, vo všetkých fázach od navrhovania až po výstupnú kontrolu. Súbor prvkov, požiadaviek
a výrobcom prijatých opatrení v rámci svojho systému kvality musí by� zahrnutý do dokumentácie vedenej
systematicky a usporiadane formou písomných dokladov a postupov, ako sú programy, plány, príručky a zá-
znamy vz�ahujúce sa na kvalitu. Táto dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality výrobcu,
b) organizácie podniku a najmä opis

1. organizačných štruktúr, zodpovednosti vedúcich pracovníkov a ich organizačnej hierarchie z h¾adiska
kvality navrhovania a výroby zdravotníckych pomôcok,

2. metód sledovania účinnosti operácií systému kvality a najmä jeho spôsobilosti dosiahnu� požadovanú
kvalitu navrhovania a zdravotníckych pomôcok vrátane zis�ovania nevyhovujúcich zdravotníckych pomô-
cok,

c) postupov umožňujúcich kontrolova� a overova� navrhovanie zdravotníckych pomôcok a najmä
1. všeobecný opis zdravotníckej pomôcky vrátane zamýš¾aných variant,
2. špecifikáciu navrhovania vrátane noriem, ktoré budú použité, a výsledkov analýzy rizík, ako aj opis

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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prijatých riešení na splnenie technických požiadaviek, ktoré sa použijú na zdravotnícke pomôcky, ak sa
normy pod¾a § 4 nepoužijú v plnom rozsahu,

3. techniku (pracovné postupy) sledovania a overovania návrhov, postupov a systematických opatrení, ktoré
sa použijú pri navrhovaní zdravotníckych pomôcok,

4. ak zdravotnícka pomôcka má by� pripojená na zdravotnícke pomôcky, aby mohla fungova� v súlade
s účelom určenia, dôkaz o tom, že vyhovuje technickým požiadavkám, keï je pripojená na ktorúko¾vek
z týchto zdravotníckych pomôcok a že dosahuje charakteristické vlastností uvádzané výrobcom,

5. vyhlásenie o tom, že zdravotnícka pomôcka obsahuje ako neoddelite¾nú súčas� látku uvedenú v prílohe I
bode 7.4 a príslušné údaje o vykonaných skúškach,

6. klinické údaje pod¾a prílohy č. 10,
7. návrh označenia zdravotníckej pomôcky, prípadne návodu na použitie,

d) techniky inšpekcie a zabezpečovania kvality vo výrobe, najmä
1. procesy a postupy, ktoré sa budú používa�, najmä pri sterilizácii, nákupoch a vypracovaní príslušných

dokumentov,
2. postupy na zis�ovanie totožnosti zdravotníckej pomôcky v každej fáze výroby zostavené z náčrtov, špecifi-

kácií a iných náležitých dokumentov na ich aktualizáciu,
e) primerané skúšky a pokusy, ktoré sa budú vykonáva� pred začatím, v priebehu a po skončení výroby,

frekvenciu, s akou sa budú vykonáva�, a vybavenie, ktoré sa bude na tieto skúšky používa�; musí by�
vytvorená možnos� primeraným spôsobom zabezpeči� správnos� kalibrácie skúšobných zariadení.

3.3. Autorizovaná osoba overuje systém kvality, aby určila, či zodpovedá požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Pritom
vychádza z predpokladu, že systémy kvality, ktoré sú zavedené pod¾a zodpovedajúcich harmonizovaných
slovenských technických noriem, sú v zhode s týmito požiadavkami. V hodnotiacom kolektíve musí by� najmenej
jeden člen so skúsenos�ami z hodnotenia príslušnej technológie. Postup hodnotenia zahŕňa inšpekciu priestorov
výrobcu a v odôvodnených prípadoch aj priestorov dodávate¾a alebo zmluvného výrobcu, aby sa skontrolovali
výrobné postupy. Autorizovaná osoba písomne oznámi výrobcovi rozhodnutie, ktoré má obsahova� závery
inšpekcie a odôvodnenie rozhodnutia.

3.4. Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o každom návrhu dôležitej zmeny tohto
systému alebo o druhu zdravotníckych pomôcok vyrábaných v tomto systéme. Autorizovaná osoba vyhodnotí
navrhnuté zmeny a overí si, či takto zmenený systém kvality ešte zodpovedá požiadavkám uvedeným v bode 3.2
a oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Toto rozhodnutie má obsahova� závery inšpekcie a odôvodnenie rozhod-
nutia.

4. Skúška navrhovania zdravotníckej pomôcky

4.1. Výrobca musí okrem povinností, ktoré mu vyplývajú pod¾a bodu 3, predloži� autorizovanej osobe žiados�
o preskúmanie dokumentácie týkajúcej sa navrhovania zdravotníckej pomôcky, ktorú má v úmysle vyrába�
a ktorá vyplýva z kategórie uvedenej v bode 3.1.

4.2. V žiadosti sa opíše navrhovanie, výroba a výkon predmetnej zdravotníckej pomôcky. Žiados� má obsahova�
potrebnú dokumentáciu na posúdenie zhody zdravotníckej pomôcky s požiadavkami uvedenými v bode 3.2
písm. c).

4.3. Autorizovaná osoba preskúma žiados� a ak je zdravotnícka pomôcka v zhode s ustanoveniami tohto nariadenia,
vydá žiadate¾ovi osvedčenie o skúške navrhovania zdravotníckej pomôcky (ïalej len „osvedčenie o skúške
navrhovania“). Autorizovaná osoba môže vyžadova�, aby bola žiados� doplnená o dodatočné skúšky alebo dôkazy,
aby sa umožnilo posúdenie zhody s požiadavkami nariadenia. Osvedčenie o skúške navrhovania má obsahova�
závery skúšky, podmienky platnosti, údaje potrebné na identifikáciu schváleného návrhu a v prípade potreby
aj opis účelu určenia zdravotníckej pomôcky. V prípade zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohe č. 1 bode
7.4 autorizovaná osoba pred prijatím rozhodnutia konzultuje o aspektoch uvedených v spomínanom bode so
štátnym ústavom. Pri prijímaní rozhodnutia autorizovaná osoba starostlivo zoh¾adňuje stanovisko štátneho
ústavu vyjadrené pri konzultáciách. O svojom konečnom rozhodnutí informuje štátny ústav.

4.4. Zmeny schváleného návrhu podliehajú dodatočnému schváleniu autorizovanou osobou, ktorá vydala osvedčenie
o skúške navrhovania vždy, keï tieto zmeny môžu spochybni� zhodu s technickými požiadavkami tohto
nariadenia alebo s predpísanými podmienkami na použitie zdravotníckej pomôcky. Žiadate¾ informuje autorizo-
vanú osobu, ktorá vydala osvedčenie o skúške navrhovania, o všetkých zmenách schváleného návrhu. Dodatoč-
né schválenie má formu dodatku k osvedčeniu o skúške navrhovania.

5. Inšpekcia

5.1. Cie¾om inšpekcie je zabezpeči�, aby si výrobca presne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému
kvality.

5.2. Výrobca povolí autorizovanej osobe vykona� všetky potrebné inšpekcie a poskytne jej všetky náležité informácie,
najmä
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a) dokumentáciu vz�ahujúcu sa na systém kvality,
b) údaje o časti systému kvality týkajúcej sa navrhovania, napríklad výsledky analýz, výpočtov a skúšok,
c) údaje o časti systému kvality týkajúcej sa výroby, napríklad inšpekčné správy a údaje o skúškach, údaje

o kalibrovaní, doklady o kvalifikácii príslušných zamestnancov.

5.3. Autorizovaná osoba vykonáva pravidelne inšpekcie a primerané hodnotenia, aby si overila, či výrobca používa
schválený systém kvality a hodnotiacu správu dáva na vedomie výrobcovi.

5.4. Okrem toho môže autorizovaná osoba  vykonáva� u výrobcu neočakávané inšpekcie. Počas týchto inšpekcií môže,
ak to uzná za potrebné, vykona� alebo da� vykona� skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality.
Výrobcovi dáva na vedomie správu o inšpekcii a ak boli vykonané aj skúšky, aj správy o týchto skúškach.

6. Administratívne ustanovenia

6.1. Výrobca musí uchováva� najmenej desa� rokov od posledného dňa výroby zdravotníckej pomôcky
a) vyhlásenie o zhode,
b) dokumentáciu o systéme kvality,
c) zmeny uvedené v bode 3.4,
d) dokumentáciu uvedenú v bode 4.2,
e) rozhodnutia a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.3, 4.3, 4.4, 5.3 a 5.4.

6.2. V prípade, že ide o dovážané zdravotnícke pomôcky, ktoré podliehajú postupu uvedenému v bode 4, má povinnos�
uchováva� pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky technickú dokumentáciu
osoba zodpovedná za uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh.

7. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa a IIb
Pod¾a § 6 ods. 2 a 3 sa môže táto príloha použi� na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa a IIb, pričom sa bod 4
nepoužije.

8. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky uvedené v § 1 ods. 6.
Na konci výroby každej šarže zdravotníckej pomôcky uvedenej v § 1 ods. 6 výrobca informuje autorizovanú osobu
o prepustení tejto šarže zdravotníckych pomôcok a odovzdá jej úradné osvedčenie o prepustení šarže látky
uvedenej v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b) použitej pri výrobe zdravotníckej pomôcky, ktoré vydá štátny ústav.
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TYPOVÁ SKÚŠKA

1. Typová skúška je postup, ktorým autorizovaná osoba zis�uje a osvedčuje, že reprezentatívna vzorka zamýš¾anej
výroby spĺňa príslušné ustanovenia tohto nariadenia.

2. Žiados� o typovú skúšku, ktorú predkladá autorizovanej osobe výrobca alebo jeho splnomocnenec, má obsahova�
a) meno, priezvisko a pobyt výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, názov (obchodné meno) a sídlo, ak je výrobcom

právnická osoba,
b) dokumentáciu opísanú v bode 3 potrebnú na posúdenie zhody s požiadavkami tohto nariadenia a reprezen-

tatívnu vzorku zamýš¾anej výroby (ïalej len „typ“). Žiadate¾ poskytne autorizovanej osobe na základe jej
požiadania, ak  treba, ïalšie vzorky,

c) písomné vyhlásenie o tom, že žiadate¾ nepredložil rovnakú žiados� na ten istý typ inej autorizovanej osobe.

3. Dokumentácia musí umožni� pochopenie navrhovania, výroby a výkonnosti zdravotníckej pomôcky a musí
obsahova� tieto doklady:
a) všeobecný opis typu vrátane zamýš¾aných variantov,
b) náčrty navrhovania, zamýš¾ané výrobné metódy najmä sterilizácie a schémy súčastí, dielcov, okruhov

a podobne,
c) opis a potrebné vysvetlenia na pochopenie konštrukčných výkresov, schém a funkčnosti zdravotníckej

pomôcky,
d) zoznam noriem pod¾a § 4, ktoré sa úplne alebo čiastočne použili, a opisy prijatých riešení na splnenie

technických požiadaviek, ak sa normy pod¾a § 4 nepoužili úplne,
e) výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, analýzy rizík, výskumu, technických skúšok a podobne,
f) vyhlásenie o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ako neoddelite¾nú súčas� látku uvedenú v prílohe č. 1

bode 7.4 a výsledky vykonaných skúšaní tejto látky,
g) klinické údaje uvedené v prílohe č. 10,
h) návrh označenia a v prípade potreby aj návrh návodu na použitie.

4. Autorizovaná osoba

4.1. Skúma a vyhodnocuje dokumentáciu a o overuje si, či sa typ zdravotníckej pomôcky vyrobil v súlade s touto
dokumentáciou, ïalej vypracuje záznam o skutočnostiach, ktoré sú navrhované v súlade s ustanoveniami
aplikovate¾nými na normy uvedené v § 4 a záznam o skutočnostiach, ktoré nie sú navrhované pod¾a noriem
uvedených v § 4.

4.2. Vykonáva alebo uloží vykonáva� primerané inšpekcie a potrebné skúšky na overenie, či výrobcom prijaté riešenia
spĺňajú technické požiadavky tohto nariadenia v prípade, ak sa nepoužili normy uvedené v § 4; ak sa zdravot-
nícka pomôcka musí pripoji� na inú zdravotnícku pomôcku alebo zdravotnícke pomôcky, aby mohla fungova�
pod¾a svojho účelu určenia, musí sa poda� dôkaz o tom, že zdravotnícka pomôcka vyhovuje technickým
požiadavkám, keï je pripojená na zdravotnícke pomôcky, ktoré majú vlastnosti určené výrobcom.

4.3. Vykonáva alebo uloží vykonáva� primerané inšpekcie a potrebné skúšky na overenie, či si výrobca zvolil náležité
normy a či sa tieto normy skutočne použili.

4.4. Dohodne so žiadate¾om miesto, na ktorom sa vykonajú potrebné inšpekcie a skúšky.

5. Keï typ vyhovuje ustanoveniam tohto nariadenia, autorizovaná osoba vydá žiadate¾ovi osvedčenie o typovej
skúške. Osvedčenie obsahuje
a) meno, priezvisko, pobyt, miesto výroby a adresu výrobcu, ak je žiadate¾om fyzická osoba, názov (obchodné

meno), sídlo výrobcu, ak je žiadate¾om právnická osoba,
b) závery inšpekcií, podmienky platnosti a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu; náležité časti

dokumentácie sa pripájajú k osvedčeniu a jednu kópiu si uchováva autorizovaná osoba.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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V prípade zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohe č. 1 bode 7.4 autorizovaná osoba pred prijatím
rozhodnutia konzultuje o aspektoch uvedených v tomto bode so štátnym ústavom. Pri prijímaní rozhodnutia
autorizovaná osoba starostlivo zoh¾adňuje stanovisko štátneho ústavu a informuje ho o svojom konečnom
rozhodnutí.

6. Žiadate¾ informuje autorizovanú osobu, ktorá vydala osvedčenie o typovej skúške, o všetkých dôležitých zmenách
schválenej zdravotníckej pomôcky. Každú zmenu schválenej zdravotníckej pomôcky musí dodatočne schváli�
autorizovaná osoba, ktorá vydala osvedčenie o typovej skúške, ak tieto zmeny môžu vyvola� pochybnosti o zhode
s technickými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami použitia zdravotníckej pomôcky. Toto dodatočné
schválenie má formu dodatku k pôvodnému osvedčeniu o typovej skúške.

7. Administratívne ustanovenia

7.1. Ostatné autorizované osoby môžu dosta� kópie osvedčení o typovej skúške alebo ich dodatkov. Prílohy osvedčení
sa poskytujú iným autorizovaným osobám na základe ich odôvodnenej žiadosti a po predchádzajúcom informo-
vaní výrobcu.

7.2. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva spolu s technickou dokumentáciou jednu kópiu osvedčenia
o typovej skúške a ich dodatkov najmenej desa� rokov od posledného dňa výroby zdravotníckej pomôcky.

7.3. Ak výrobca ani splnomocnenec nemá sídlo na území Slovenskej republiky, prechádza povinnos� uchováva�
technickú dokumentáciu pre orgány doh¾adu na osobu zodpovednú za uvedenie príslušnej zdravotníckej
pomôcky na trh Slovenskej republiky (napríklad dovozca).
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OVEROVANIE

1. Overovanie je konanie, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí a vyhlási, že zdravotnícke
pomôcky, ktoré podliehajú ustanoveniam bodu 4, sa zhodujú s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške
a zodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.

2. Výrobca prijme všetky potrebné opatrenia, aby výrobné postupy zabezpečili zhodu zdravotníckych pomôcok
s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške a s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
Pred začatím výroby zostaví dokumentáciu, v ktorej sa definujú výrobné postupy, najmä, ak je to potrebné,
sterilizácie, ako aj súbor prijatých systémových opatrení na zabezpečenie rovnorodosti výroby a zhody zdravot-
níckych pomôcok, v prípade potreby s typom opísaným v osvedčení o typovej skúške a s požiadavkami tohto
nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú. Označí zdravotnícke pomôcky značkou zhody pod¾a § 17 ods. 3 zákona
a vydá vyhlásenie o zhode.
V prípade zdravotníckych pomôcok uvádzaných na trh v sterilnom stave, na čas� výroby, ktorá je určená na
získanie sterilného stavu a jeho udržanie, výrobca použije ustanovenia prílohy č. 5 bodov 3 a 4.

3. Výrobca sa zaväzuje zavies� a vykonáva� postup systematického hodnotenia získaných údajov o zdravotníckych
pomôckach od začatia ich výroby a používa� primerané nástroje na uplatňovanie potrebných nápravných
opatrení. Tento záväzok obsahuje povinnos� výrobcu bezodkladne informova� štátny ústav o
a) každej poruche alebo každom zhoršení charakteristických vlastností alebo výkonu zdravotníckej pomôcky

a o každej neprimeranosti pri označovaní alebo v návode na použitie, ktorá by mohla zapríčini� smr� alebo
závažné zhoršenie zdravotného stavu pacienta alebo používate¾a, alebo ktorá ich vyvolala. 

b) každom technickom alebo lekárskom nedostatku súvisiacom so zmenou charakteristických vlastností alebo
výkonu zdravotníckej pomôcky, ktorý bol z dôvodov uvedených v písmene a) príčinou systematického
s�ahovania zdravotníckych pomôcok rovnakého typu z obehu výrobcom.

4. Autorizovaná osoba vykoná primerané skúmanie a skúšky na overovanie zhody zdravotníckej pomôcky s požia-
davkami tohto nariadenia pod¾a výberu výrobcu
a) kontrolou a skúšaním každej zdravotníckej pomôcky, ako je to špecifikované v bode 5, alebo
b) kontrolou a skúšaním zdravotníckych pomôcok so štatistickým vyhodnotením, ako je to špecifikované

v bode 6.
Ustanovenia na overovanie zhody uvedené v písmenách a) a b) sa nepoužijú na tie časti výroby, ktoré sú určené
na zabezpečenie sterility.

5. Overovanie kontrolou a skúšaním každej zdravotníckej pomôcky

5.1. Každá zdravotnícka pomôcka sa skúša jednotlivo a potrebné skúšky definované v normách použite¾ných pod¾a
§ 4 alebo rovnocennými skúškami sa vykonávajú na overovanie zhody zdravotníckych pomôcok s typom
opísaným v osvedčení o typovej skúške a s požiadavkami nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.

5.2. Autorizovaná osoba označí alebo dá označi� na každú schválenú zdravotnícku pomôcku svoje identifikačné číslo
a vydá písomne osvedčenie o skúške zdravotníckej pomôcky s odvolaním sa na vykonané skúšky.

6. Štatistické overovanie

6.1. Výrobca preukazuje, že vyrobil zdravotnícke pomôcky v rovnorodých šaržiach.

6.2. Vzorky sa odoberajú náhodne z každej šarže. Vzorky zdravotníckych pomôcok sa individuálne kontrolujú
primeranými skúškami definovanými v normách, použite¾nými pod¾a § 4 alebo, v prípade potreby, rovnocennými
skúškami vykonanými na overenie zhody zdravotníckych pomôcok s typom opísaným v osvedčení o typovej
skúške a s požiadavkami nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú, aby sa určilo, či šarža vyhovuje, alebo či sa vyradí
z použitia.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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6.3. Štatistická kontrola zdravotníckych pomôcok sa robí na základe ukazovate¾ov zahrnutých do spôsobu vzorko-
vania vybraných tak, aby sa nimi zabezpečili limity kvality, ktoré zodpovedajú 5 % pravdepodobnosti akcepto-
vania s percentom nezhody medzi 3 % až 7 %. Metóda vzorkovania má zahŕňa� harmonizované normy pod¾a § 4
a má zoh¾adňova� osobitnosti kategórií overovaných zdravotníckych pomôcok.

6.4. Ak šarža vyhovuje, autorizovaná osoba označí alebo dá označi� identifikačné číslo na každú zdravotnícku
pomôcku a vystaví písomné osvedčenie o zhode, ktoré sa vz�ahuje na vykonané skúšky. Všetky zdravotnícke
pomôcky tejto šarže sa môžu uvies� na trh s výnimkou zdravotníckych pomôcok, ktoré neboli v zhode.
Ak šarža nevyhovuje, príslušná autorizovaná osoba prijme primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu šarže
na trh. V prípade častého zamietnutia uvedenia šarží na trh môže autorizovaná osoba preruši� štatistické
overovanie.
Výrobca môže pod zodpovednos�ou autorizovanej osoby označi� výrobok identifikačným číslom autorizovanej
osoby v priebehu výrobného procesu.

7. Administratívne ustanovenia
Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva na účely preukázania kontrolným orgánom najmenej desa� rokov
od posledného dňa výroby zdravotníckej pomôcky
a) vyhlásenie o zhode,
b) dokumentáciu uvedenú v bode 2,
c) osvedčenia uvedené v bodoch 5.2 a 6.4,
d) v prípade potreby osvedčenie o typovej skúške pod¾a prílohy č. 3.

8. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa
Táto príloha sa môže použi� v súlade s § 6 pri zdravotníckych pomôckach skupiny IIa s týmito odchýlkami:
a) odlišne od bodov 1 a 2 výrobca zabezpečuje a vyhlasuje vyhlásením o zhode, že zdravotnícke pomôcky skupiny

IIa sú vyrobené pod¾a technickej dokumentácie uvedenej v prílohe č. 7 bode 3 a zodpovedajú požiadavkám
tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú,

b) odlišne od bodov 1, 2, 5 a 6 sú overovania vykonané autorizovanými osobami, určené na potvrdenie zhody
zdravotníckych pomôcok skupiny IIa s technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 7 bode 3.

9. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky uvedené v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b)
Pri postupovaní pod¾a bodu 5 na konci výroby každej šarže zdravotníckej pomôcky uvedenej v  prílohe č. 1
bode 7.4 písm. b) výrobca informuje autorizovanú osobu o prepustení tejto šarže zdravotníckych pomôcok
a odovzdá jej osvedčenie o prepustení šarže látky uvedenej v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b), použitej pri výrobe
zdravotníckej pomôcky, ktoré vydal štátny ústav.
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VYHLÁSENIE O ZHODE
(Zabezpečovanie kvality výroby)

1. Výrobca musí zabezpeči� používanie systému kvality schváleného na výrobu, ktorý je špecifikovaný v bode 3
a ktorý podlieha inšpekcii pod¾a bodu 4, a vykonáva výstupnú kontrolu vyrobených zdravotníckych pomôcok.

2. Vyhlásenie o zhode je súčas�ou postupu, pri ktorom výrobca, ktorý si plní povinnosti uvedené v bode 1,
zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné zdravotnícke pomôcky sú v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej
skúške a že spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
Výrobca označuje výrobok značkou zhody v súlade s § 11 a vypracuje písomné vyhlásenie o zhode. Toto
vyhlásenie zahŕňa vyrobený počet identifikovaných vzoriek zdravotníckych pomôcok, ktoré výrobca uchováva.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca podáva písomnú žiados� o posúdenie svojho systému kvality autorizovanej osobe. Žiados� obsahuje
a) meno, priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, názov,

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) úplné informácie o zdravotníckych pomôckach alebo kategórii zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zahrnuté

do systému kvality pod¾a bodu 1,
c) písomné vyhlásenie o tom, že žiadate¾ nepredložil inej autorizovanej osobe žiados� o posúdenie systému kvality

vz�ahujúcu sa na rovnaké zdravotnícke pomôcky,
d) dokumentáciu o systéme kvality,
e) záväzok výrobcu plni� povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality,
f) záväzok výrobcu udržiava� schválený systém kvality spôsobom, aby bol primeraný a účinný,
g) v prípade potreby technickú dokumentáciu vz�ahujúcu sa na schválené typy zdravotníckych pomôcok a kópie

osvedčení o typovej skúške,
h) záväzok výrobcu zavies� a aktualizova� postup získavania a systematického hodnotenia získaných údajov

o zdravotníckych pomôckach od začatia ich výroby a používa� primerané nástroje na uplatňovanie potrebných
nápravných opatrení. Tento záväzok obsahuje povinnos� výrobcu bezodkladne informova� štátny ústav o
1. každej poruche alebo o každom zhoršení charakteristických vlastností alebo výkonu zdravotníckej pomôc-

ky a o každej neprimeranosti pri označovaní alebo v návode na použitie, ktorá by mohla zapríčini� smr�
alebo závažné zhoršenie zdravotného stavu pacienta alebo používate¾a, alebo ktorá ich vyvolala, 

2. každom technickom alebo lekárskom nedostatku súvisiacom so zmenou charakteristických vlastností
alebo výkonu zdravotníckej pomôcky, ktorý bol z dôvodov uvedených v písmene h) bode 1 príčinou
systematického s�ahovania zdravotníckych pomôcok rovnakého typu z obehu výrobcom.

3.2. Použitie systému kvality musí zabezpečova� zhodu zdravotníckych pomôcok rovnakého typu opísaného v osved-
čení o typovej skúške. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom v rámci jeho systému kvality musia
ma� písomnú formu a musia by� zahrnuté do dokumentácie vedenej systematicky a usporiadane formou
písomných dokladov a postupov. Dokumentácia o systéme kvality musí umožni� jednotný výklad písomných
dokladov a postupov z h¾adiska kvality, ako sú programy, plány, príručky a záznamy vz�ahujúce sa na kvalitu.
Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality výrobcu,
b) organizácie výrobného podniku a najmä

1. organizačných štruktúr, zodpovednosti vedúcich zamestnancov a ich právomoci vo vz�ahu k výrobe
zdravotníckych pomôcok,

2. nástrojov na kontrolu účinnosti operácií systému kvality a najmä jeho spôsobilosti dosiahnu� požadovanú
kvalitu zdravotníckych pomôcok vrátane zis�ovania nevyhovujúcich zdravotníckych pomôcok,

c) techniky kontroly a zabezpečovania kvality vo výrobe, najmä
1. procesov a postupov, ktoré sa budú používa�, najmä pri sterilizácii, obstarávaní zložiek a vypracovaní

príslušných dokumentov,

Príloha č. 5
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2. postupov na zis�ovanie totožnosti zdravotníckej pomôcky pre každú fázu výroby zostavených z nákresov,
špecifikácií a iných náležitých dokumentov na ich aktualizáciu,

d) primeraných skúšok a skúmaní, ktoré sa budú vykonáva� pred začatím, v priebehu a po skončení výroby,
frekvencie, s akou sa budú vykonáva�, a vybavenia, ktoré sa bude na tieto skúšky používa�; kalibrovanie
skúšobných zariadení sa musí vykonáva� spôsobom umožňujúcim spätnú kontrolu kalibrovania.

3.3. Autorizovaná osoba vykonáva audit systému kvality, aby sa určilo, či systém kvality zodpovedá požiadavkám
uvedeným v bode 3.2. Pritom sa vychádza z predpokladu, že systémy kvality, ktorými sa zavádzajú zodpovedajúce
harmonizované normy, sú v zhode s týmito požiadavkami. V hodnotiacom kolektíve musí by� najmenej jeden
člen so skúsenos�ami hodnotenia príslušnej technológie. Postup hodnotenia zahŕňa inšpekciu priestorov výrobcu
a v odôvodnených prípadoch aj priestorov dodávate¾a, aby sa skontrolovali výrobné postupy. Autorizovaná osoba
písomne oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi po vykonanej inšpekcii, ktoré má obsahova� závery inšpekcie
a odôvodnenie stanoviska.

3.4. Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality o každom návrhu dôležitej zmeny systému
kvality. Autorizovaná osoba vyhodnotí navrhnuté zmeny a overí si, či takto zmenený systém kvality ešte
zodpovedá požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Rozhodnutie, ktoré má obsahova� závery inšpekcie a odôvodnenie,
písomne oznámi výrobcovi.

4. Inšpekcia

4.1. Cie¾om inšpekcie je zabezpeči�, aby si výrobca presne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému
kvality.

4.2. Výrobca povolí autorizovanej osobe vykona� všetky potrebné inšpekcie a poskytne mu všetky náležité informácie,
najmä
a) dokumentáciu o systéme kvality,
b) údaje o časti systému kvality týkajúcej sa výroby zdravotníckych pomôcok, predovšetkým správy o inšpek-

ciách a údaje o skúškach, údaje o kalibrovaní, doklady o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva pravidelne inšpekcie a hodnotenia tak, aby si overila, či výrobca používa schválený
systém kvality, a hodnotiacu správu dáva na vedomie výrobcovi.

4.4. Okrem toho autorizovaná osoba môže vykonáva� u výrobcu neohlásené inšpekcie. Pri týchto inšpekciách môže
autorizovaná osoba, ak to uzná za potrebné, vykona� skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality.
Výrobcovi dáva na vedomie správu o inšpekcii, a ak boli vykonané aj skúšky, tak aj správy o týchto skúškach.

5. Administratívne ustanovenia

5.1. Výrobca musí uchováva� a predloži� kontrolným orgánom najmenej desa� rokov od posledného dňa výroby
zdravotníckej pomôcky
a) vyhlásenie o zhode,
b) dokumentáciu o systéme kvality,
c) zmeny uvedené v bode 3.4,
d) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. g),
e) rozhodnutia a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 4.3 a 4.4,
f) v prípade potreby osvedčenie o preskúšaní typu pod¾a prílohy č. 3.

6. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa

Táto príloha sa môže aplikova� pod¾a § 6 ods. 3 na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa okrem tejto odchýlky:
a) odlišne od bodov 2, 3.1 a 3.2 výrobca zabezpečuje a vyhlasuje vyhlásením o zhode, že zdravotnícke pomôcky

skupiny IIa sú vyrobené v zhode s technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 7 bode 3 a že spĺňajú
požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.

7. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky uvedené v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b)

Na konci výroby každej šarže zdravotníckej pomôcky uvedenej v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b) výrobca informuje
autorizovanú osobu o prepustení tejto šarže zdravotníckych pomôcok a odovzdá jej úradné osvedčenie o prepus-
tení šarže látky uvedenej v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b), použitej na výrobu zdravotníckej pomôcky, ktoré vydal
štátny ústav.
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VYHLÁSENIE O ZHODE
(Zabezpečenie kvality výrobkov)

1. Výrobca musí zabezpeči� používanie systému kvality schváleného na výstupnú kontrolu zdravotníckej pomôcky
a skúšok, ktorý je špecifikovaný v bode 3 a ktorý podlieha inšpekcii pod¾a bodu 4. V prípade zdravotníckych
pomôcok uvádzaných na trh v sterilnom stave, na čas� výroby, ktorá je určená na získanie sterilného stavu a jeho
udržanie, výrobca použije ustanovenia prílohy č. 5 bodov 3 a 4.

2. Vyhlásenie o zhode je súčas�ou postupu, pri ktorom výrobca, ktorý si plní povinnosti uvedené v bode 1,
zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné zdravotnícke pomôcky sú v zhode s typom opísaným v osvedčení o typovej
skúške a že spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
Výrobca označuje zdravotnícku pomôcku značkou zhody v súlade s § 11 a vypracuje písomné vyhlásenie
o zhode. Toto vyhlásenie zahŕňa vyrobený počet identifikovaných vzoriek zdravotníckych pomôcok, ktoré výrobca
uchováva. Značka zhody sa dopĺňa identifikačným číslom autorizovanej osoby, ktorá plní úlohy uvedené v tejto
prílohe.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca podáva žiados� o posúdenie svojho systému zabezpečovania kvality autorizovanej osobe. Žiados�
obsahuje
a) meno, priezvisko, pobyt, miesto podnikania a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, názov,

obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
b) úplné informácie o zdravotníckych pomôckach alebo kategórii zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zahrnuté

do systému kvality,
c) písomné vyhlásenie o tom, že žiadate¾ nepredložil inej autorizovanej osobe žiados� vz�ahujúcu sa na rovnaké

zdravotnícke pomôcky,
d) dokumentáciu o systéme kvality,
e) záväzok výrobcu splni� povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality,
f) záväzok výrobcu udržiava� schválený systém zabezpečovania kvality spôsobom, aby bol primeraný a účinný,
g) v prípade potreby technickú dokumentáciu vz�ahujúcu sa na schválené typy a kópie osvedčení o typovej

skúške,
h) záväzok výrobcu zavies� a aktualizova� postup systematického hodnotenia získaných údajov o zdravotníckych

pomôckach od začatia ich výroby a používa� primerané nástroje na uplatňovanie potrebných nápravných
opatrení. Tento záväzok obsahuje povinnos� výrobcu informova� bezodkladne štátny ústav o
1. každej poruche alebo každom zhoršení charakteristických vlastností alebo výkonu zdravotníckej pomôcky

a o každej neprimeranosti pri označovaní alebo v návode na použitie, ktorá by mohla zapríčini� smr� alebo
závažné zhoršenie zdravotného stavu pacienta alebo používate¾a, alebo ktorá ich vyvolala, 

2. každom technickom alebo lekárskom nedostatku súvisiacom so zmenou charakteristických vlastností
alebo výkonu zdravotníckej pomôcky, ktorý bol z dôvodov uvedených v  písmene h) bode 1 príčinou
systematického s�ahovania zdravotníckych pomôcok rovnakého typu z obehu výrobcom.

3.2. V rámci systému kvality sa každá zdravotnícka pomôcka alebo vzorky reprezentujúce každú šaržu skúšajú
primeranými skúškami, ktoré sú definované v príslušných normách uvedených v § 4, alebo sa vykonávajú
porovnate¾né skúšky, aby sa overila zhoda týchto zdravotníckych pomôcok s typom opísaným v osvedčení
o typovej skúške a s ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú. Všetky prvky, požiadavky
a výrobcom prijaté opatrenia musia by� súčas�ou dokumentácie, ktorá sa vedie systematicky a usporiadane
formou písomných opatrení, postupov a návodov. Dokumentácia o systéme zabezpečovania kvality má umožni�
jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov, ktoré sa vz�ahujú na kvalitu.
Dokumentácia má obsahova� najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality, organizačnej štruktúry, zodpovednosti vedúcich zamestnancov a ich právomocí z h¾adiska

kvality zdravotníckych pomôcok,

Príloha č. 6
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b) posudzovania a skúšok, ktoré vykoná výrobca; kalibrovanie skúšobných zariadení sa musí vykonáva�
spôsobom umožňujúcim spätnú kontrolu kalibrácie skúšobných zariadení,

c) nástrojov na overenie funkčnosti a účinnosti systému kvality,
d) záznamov vz�ahujúcich sa na kvalitu, ako sú správy o inšpekciách, údaje o skúškach, o kalibrovaní, doklady

o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.
Uvedené overovania sa nepoužijú na tie časti výroby, ktoré sú určené na dosiahnutie sterility.

3.3. Autorizovaná osoba vykonáva kontroly systému kvality s cie¾om zisti�, či tento systém zodpovedá požiadavkám
uvedeným v bode 3.2. Pritom sa vychádza z predpokladu, že systémy zabezpečovania kvality, ktorými sa
zavádzajú zodpovedajúce harmonizované normy, sú v zhode s týmito požiadavkami. V hodnotiacom kolektíve
musí by� najmenej jeden člen so skúsenos�ami hodnotenia príslušnej technológie. Postup hodnotenia výrobných
postupov zahŕňa inšpekciu priestorov výrobcu a v odôvodnených prípadoch aj priestorov dodávate¾ov výrobcu.
Autorizovaná osoba písomne oznámi výrobcovi rozhodnutie, ktoré má obsahova� závery inšpekcie a odôvodnenie
stanoviska.

3.4. Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality o každom návrhu dôležitej zmeny systému
kvality. Autorizovaná osoba posúdi navrhnuté zmeny a overí si, či takto zmenený systém kvality ešte zodpovedá
požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Svoje rozhodnutie, ktoré má obsahova� závery inšpekcie a odôvodnenie,
písomne oznámi výrobcovi.

4. Inšpekcia

4.1. Cie¾om inšpekcie je zabezpeči�, aby si výrobca presne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému
kvality.

4.2. Výrobca umožní autorizovanej osobe vykona� všetky potrebné inšpekcie a poskytne jej všetky náležité informácie,
najmä
a) dokumentáciu o systéme zabezpečovania kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy vz�ahujúce sa na kvalitu, ako sú správy o inšpekciách a údaje o skúškach, údaje o kalibrovaní,

doklady o kvalifikácii príslušných zamestnancov a podobne.

4.3. Autorizovaná osoba vykonáva pravidelne inšpekcie a primerané hodnotenia, aby si overila, či výrobca používa
schválený systém kvality, a hodnotiacu správu poskytuje na vedomie výrobcovi.

4.4. Autorizovaná osoba môže vykonáva� u výrobcu neohlásené inšpekcie. Pri týchto inšpekciách môže autorizovaná
osoba, ak to uzná za potrebné, vykona� skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality a zhody výroby
s požiadavkami tohto nariadenia, ktoré sa naň vz�ahujú. Na tieto účely sa vzorka hotovej zdravotníckej pomôcky
odobratá na mieste autorizovanou osobou kontroluje vhodnými skúškami definovanými v príslušných normách,
ktoré sú uvedené v § 4, alebo porovnate¾nými skúškami. V prípade, že jedna vzorka alebo viac vzoriek kontro-
lovaných zdravotníckych pomôcok nevyhovuje, autorizovaná osoba prijme primerané opatrenia. Autorizovaná
osoba dáva výrobcovi na vedomie správu o inšpekcii, a ak boli vykonané aj skúšky, tak aj správy o týchto
skúškach.

5. Administratívne ustanovenia
Výrobca musí uchováva� a predloži� kontrolným orgánom najmenej desa� rokov od posledného dňa výroby
zdravotníckej pomôcky
a) vyhlásenie o zhode,
b) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. g),
c) zmeny uvedené v bode 3.4,
d) rozhodnutia a správy autorizovaných osôb uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4,
e) v prípade potreby osvedčenie zhody uvedené v prílohe č. 3.

6. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa
Táto príloha sa môže použi� pod¾a § 6 na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa okrem tejto odchýlky:
a) odlišne od bodov 2, 3.1 a 3.2 výrobca zabezpečí a vyhlási vyhlásením o zhode, že zdravotnícke pomôcky

skupiny IIa sú vyrobené v zhode s technickou dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 7 bode 3 a že spĺňajú
požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
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VYHLÁSENIE O ZHODE

1. Vyhlásenie o zhode je konanie, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý plní povinnosti uvedené
v bode 2, ako aj povinnosti uvedené v bode 5, ktoré sa vz�ahujú na zdravotnícke pomôcky uvádzané na trh
v sterilnom stave a na zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné
zdravotnícke pomôcky spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.

2. Výrobca pripraví technickú dokumentáciu opísanú v bode 3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva túto
dokumentáciu najmenej desa� rokov odo dňa výroby poslednej zdravotníckej pomôcky a predkladá ju vrátane
vyhlásenia o zhode kontrolným orgánom na  inšpekciu. Ak výrobca alebo jeho splnomocnenec nie je ustanovený
v Slovenskej republike, povinnos� predklada� túto technickú dokumentáciu kontrolným orgánom má dovozca,
ktorý uvádza zdravotnícku pomôcku na trh Slovenskej republiky.

3. Technická dokumentácia musí umožni� posúdenie zhody zdravotníckej pomôcky s požiadavkami tohto nariade-
nia. Obsahuje najmä
a) všeobecný opis zdravotníckej pomôcky vrátane zamýš¾aných variantov,
b) konštrukčné výkresy, pripravované výrobné technológie, ako aj schémy častí, dielcov, obvodov a podobne,
c) opis a potrebné vysvetlenie týchto výkresov,  schém a funkcií zdravotníckej pomôcky,
d) výsledky analýzy rizík a zoznam noriem uvedených v § 4, použitých úplne alebo čiastočne, a opis prijatých

riešení na splnenie technických požiadaviek nariadenia, ak normy uvedené v § 4 sa nepoužili v úplnom
rozsahu,

e) opis použitých metód sterilizácie zdravotníckych pomôcok uvádzaných na trh v sterilnom stave,
f) výsledky konštrukčných výpočtov a vykonaných inšpekcií; ak sa musí zdravotnícka pomôcka pripoji� na inú

zdravotnícku pomôcku, aby mohla fungova� v súlade so svojím účelom určenia, aj preukázanie, že zdravot-
nícka pomôcka spĺňa technické požiadavky, keï je pripojená na akúko¾vek z týchto zdravotníckych pomôcok
s charakteristickými vlastnos�ami určenými výrobcom,

g) správy o skúškach, a ak je potrebné, klinické údaje pod¾a prílohy č. 10,
h) označenie a návod na použitie.

4. Výrobca alebo jeho splnomocnenec zavedie a aktualizuje postup získavania a systematického hodnotenia
získaných údajov o zdravotníckych pomôckach od začatia výroby a zaväzuje sa používa� nástroje na uplatňovanie
potrebných nápravných opatrení, pričom prihliada na povahu zdravotníckej pomôcky a riziká s ňou spojené.
Výrobca informuje bezodkladne štátny ústav o
a) každej poruche alebo každom zhoršení charakteristických vlastností a/alebo výkonu zdravotníckej pomôcky

a o každej neprimeranosti pri označovaní alebo v návode na použitie, ktorá by mohla zapríčini� smr� alebo
závažné zhoršenie zdravotného stavu pacienta alebo používate¾a, alebo ktorá ich vyvolala,

b) každom technickom alebo lekárskom nedostatku súvisiacom so zmenou charakteristických vlastností alebo
výkonu zdravotníckej pomôcky, ktorý bol z dôvodov uvedených v písmene a) príčinou systematického
s�ahovania zdravotníckych pomôcok rovnakého typu z obehu výrobcom alebo jeho splnomocnencom.

5. Pri zdravotníckych pomôckach uvedených na trh v sterilnom stave a pri zdravotníckych pomôckach skupiny I,
ktoré majú meraciu funkciu, musí výrobca dodržiava� nielen ustanovenia tejto prílohy, ale aj postupy uvedené
v prílohách č. 4, 5 alebo 6. Použitie spomenutých príloh a zásah autorizovanej osoby sa obmedzujú v prípade
zdravotníckych pomôcok
a) uvedených na trh v sterilnom stave iba na aspekty výroby spojené s dosiahnutím a udržaním sterilného stavu,
b) s meracou funkciou iba na aspekty spojené s dosiahnutím zhody týchto zdravotníckych pomôcok s metrolo-

gickými požiadavkami,
pričom možno použi� ustanovenia bodu 6.1.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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6. Aplikácia na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa
Pod¾a § 6 sa môže táto príloha použi� na zdravotnícke pomôcky skupiny IIa s tým, že pri použití tejto prílohy
v spojení s postupom pod¾a príloh č. 4, 5 a 6 tvorí vyhlásenie o zhode pod¾a uvedených príloh jediné vyhlásenie.
Vo vyhlásení pod¾a tejto prílohy výrobca alebo jeho splnomocnenec zaručuje a vyhlasuje, že návrh zdravotníckej
pomôcky vyhovuje ustanoveniam, ktoré sa na ňu vz�ahujú z tohto nariadenia.
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VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCKACH NA OSOBITNÝ ÚČEL URČENIA

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje vyhlásenie o zdravotníckej pomôcke na mieru alebo vyhlásenie
o zdravotníckej pomôcke určenej na klinické skúšanie, ktoré má obsahova� údaje uvedené v bode 2.1 alebo 2.2.

2.1. Vyhlásenie o zdravotníckej pomôcke na mieru obsahuje tieto informácie:
a) údaje identifikujúce zdravotnícku pomôcku,
b) vyhlásenie o tom, že zdravotnícka pomôcka je určená výlučne pre určeného pacienta, a jeho meno, priezvisko

a miesto pobytu,
c) meno a priezvisko lekára, ktorý predpísal zdravotnícku pomôcku, adresu miesta, kde poskytuje zdravotnú

starostlivos�, jeho identifikačné číslo; ak ide o  právnickú osobu, jej názov, adresu sídla, kde poskytuje
zdravotnú starostlivos�, a identifikačné číslo,

d) osobitné vlastnosti zdravotníckej pomôcky pod¾a špecifikácií, ako sú uvedené v príslušnom lekárskom
poukaze,

e) vyhlásenie o tom, že predmetná zdravotnícka pomôcka vyhovuje technickým požiadavkám uvedeným v prí-
lohe č. 1, prípadne údaje, ktoré z nich sa úplne splnili, s uvedením dôvodov.

2.2. Vyhlásenie o zdravotníckych pomôckach určených na klinické skúšanie pod¾a prílohy č. 10 obsahuje
a) údaje identifikujúce zdravotnícku pomôcku,
b) plán klinického skúšania obsahujúci najmä cie¾, vedecké, technické alebo lekárske zdôvodnenie, rozsah

a počet použitých zdravotníckych pomôcok,
c) stanovisko príslušného etického výboru a uvedenie aspektov, ktorých sa týka,
d) meno a priezvisko lekára a názov zdravotníckeho zariadenia zodpovedného za klinické skúšanie,
e) miesto, kde sa vykonajú klinické skúšky, dátum začiatku klinických skúšok a pravdepodobnú dĺžku

klinických skúšok,
f) vyhlásenie o tom, že predmetná zdravotnícka pomôcka je v zhode s technickými požiadavkami, s výnimkou

h¾adísk, ktoré sú predmetom skúšania, a pokiaĺ ide o tieto h¾adiská, vyhlásenie o tom, že sa prijali potrebné
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pacienta.

3. Výrobca predkladá kontrolným orgánom
a) pri zdravotníckych pomôckach na mieru dokumentáciu umožňujúcu pochopi� navrhovanie, výrobu a výkon-

nos� (účinnos�) zdravotníckej pomôcky vrátane predpokladanej výkonnosti na účely posúdenia zhody
zdravotníckej pomôcky s požiadavkami tohto nariadenia; výrobca prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie
výrobného procesu, aby vyrobené zdravotnícke pomôcky boli v zhode s uvedenou dokumentáciou,

b) pri zdravotníckych pomôckach určených na klinické skúšanie dokumentácia obsahuje
1. všeobecný opis zdravotníckej pomôcky,
2. nákresy (náčrty) navrhovania, metódy zamýš¾anej výroby, najmä sterilizácie, a schémy častí, dielcov,

obvodov a podobne,
3. opis a potrebné vysvetlenia na pochopenie spomenutých nákresov a schém a fungovania zdravotníckej

pomôcky,
4. výsledky analýzy rizík a zoznam noriem uvedených v § 4, použitých úplne  alebo čiastočne, a opis prijatých

riešení na splnenie technických požiadaviek tohto nariadenia, ak sa normy uvedené v § 4 nepoužili,
5. výsledky vykonaných výpočtov navrhovania, výsledky vykonaných inšpekcií, technických skúšok a po-

dobne;
výrobca prijme potrebné opatrenia, aby sa výrobnými postupmi zabezpečilo, že vyrobené zdravotnícke
pomôcky sú v zhode s touto dokumentáciou, a musí umožni� posúdenie alebo v prípade potreby overenie
účinnosti týchto opatrení.

4. Dokumentácia súvisiaca s údajmi uvedenými vo vyhlásení pod¾a tejto prílohy sa musí uchováva� najmenej desa�
rokov od posledného dňa výroby zdravotníckej pomôcky.

Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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KRITÉRIÁ POUŽÍVANÉ NA TRIEDENIE

I. Definície

1. Definície pravidiel triedenia

1.1. Trvanie

1.1.1. Prechodné trvanie
Určené na neprerušené používanie zdravotníckej pomôcky na čas kratší ako 60 minút.

1.1.2. Krátkodobé trvanie
Určené na neprerušené používanie zdravotníckej pomôcky na čas kratší ako 30 dní.

1.1.3. Dlhodobé trvanie
Určené na neprerušené používanie zdravotníckej pomôcky na čas dlhší ako 30 dní.

1.2. Invázne zdravotnícke pomôcky

1.2.1. Invázna zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka, ktorá vcelku alebo po častiach preniká dovnútra tela
cez otvor v tele alebo cez povrch tela.

1.2.2. Otvor v tele je akýko¾vek prirodzený otvor v tele vrátane vonkajšieho povrchu očnej gule alebo akéhoko¾vek umelo
vytvoreného otvoru.

1.2.3. Chirurgická invázna zdravotnícka pomôcka je invázna zdravotnícka pomôcka, ktorá preniká dovnútra tela cez
povrch tela pomocou chirurgického zákroku alebo v rámci neho. Na účely tohto nariadenia sa zdravotnícke
pomôcky, ktoré prenikajú inou cestou ako existujúcim otvorom tela, považujú za chirurgické invázne zdravot-
nícke pomôcky.

1.2.4. Implantovate¾ná zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka určená na
a) zavedenie vcelku do ¾udského tela,
b) nahradenie epitelového povrchu alebo povrchu oka chirurgickým zákrokom a na ponechanie na mieste po

zákroku alebo
c) čiastočné zavedenie do ¾udského tela chirurgickým zákrokom, ktorá má po zákroku zosta� na mieste najmenej

30 dní.

1.3. Chirurgický nástroj na opakované použitie je zdravotnícka pomôcka určená na vykonanie chirurgického zákroku,
ako je rezanie, vŕtanie, pílenie, hrabanie, škrabanie, stláčanie, od�ahovanie alebo prikladanie, ktorá sa môže
opakovane použi� po podrobení sa predpísaným postupom, bez jej pripojenia na aktívnu zdravotnícku pomôcku.

1.4. Aktívna zdravotnícka pomôcka je zdravotnícka pomôcka, ktorej činnos� závisí od zdroja elektrickej energie alebo
akéhoko¾vek zdroja energie, ktorá nie je priamo vytváraná ¾udským telom alebo gravitáciou a ktorá pôsobí
prostredníctvom premeny tejto energie. Zdravotnícke pomôcky určené na prenos energie, látok alebo iných
prvkov bez významných zmien medzi aktívnou zdravotníckou pomôckou a pacientom sa nepovažujú za aktívne
zdravotnícke pomôcky.

1.5. Aktívna terapeutická zdravotnícka pomôcka je aktívna zdravotnícka pomôcka používaná samotne alebo v kom-
binácii s inými zdravotníckymi pomôckami na podporenie, udržanie, nahradenie alebo obnovenie funkcií alebo
biologických štruktúr pri liečení alebo zmierňovaní ochorenia, zranenia alebo postihnutia.

1.6. Aktívna diagnostická zdravotnícka pomôcka je aktívna zdravotnícka pomôcka používaná samotne alebo v kom-
binácii s inými zdravotníckymi pomôckami na získavanie informácií pri stanovovaní diagnózy, zis�ovaní,
sledovaní alebo upravovaní fyziologického stavu, zdravotného stavu, ochorenia alebo vrodených chýb.

Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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1.7. Centrálny obehový systém tvoria tieto cievy:
a) arteria pulmonales,
b) aorta ascendens,
c) arteria coronariae,
d) arteria carotis communis,
e) arteria carotis externa,
f) arteria carotis interna,
g) arteria cerebrales,
h) truncus brachiocephalicus,
i) vena cordis,
j) vena pulmonales,
k) vena cava superior,
l) vena cava inferior.

1.8. Centrálny nervový systém tvorí
a) mozog,
b) miecha,
c) mozgové blany.

II. Pravidlá používania

2. Pravidlá používania

2.1. Triediace pravidlá sa používajú v závislosti od účelu určenia zdravotníckych pomôcok.

2.2. Ak je zdravotnícka pomôcka určená na používanie v spojení s inou zdravotníckou pomôckou, triediace pravidlá
sa použijú pre každú zdravotnícku pomôcku osobitne. Príslušenstvo sa triedi nezávisle od zdravotníckych
pomôcok, s ktorými sa používa.

2.3. Počítačový program, ktorý riadi zdravotnícku pomôcku alebo ovplyvňuje používanie zdravotníckej pomôcky, sa
automaticky zaraïuje do rovnakej skupiny.

2.4. Ak nie je zdravotnícka pomôcka určená výhradne alebo zásadne na používanie na špecifickej časti tela, musí sa
pri triedení zoh¾adňova� najkritickejšie špecifikované používanie.

2.5. Ak na rovnakú zdravotnícku pomôcku možno použi� viac pravidiel na základe výrobcom uvedených oblastí
použitia, použije sa vždy z nich najprísnejšie pravidlo a zdravotnícka pomôcka sa zaradí do príslušne najvyššej
skupiny.

III. Triedenie

1. Neinvázne zdravotnícke pomôcky

1.1. Pravidlo 1
Všetky neinvázne zdravotnícke pomôcky sa zaraïujú do skupiny I, ak sa na ne nevz�ahuje jedno z nasledujúcich
pravidiel.

1.2. Pravidlo 2
Všetky neinvázne zdravotnícke pomôcky určené na vedenie alebo uchovávanie krvi, telesných tekutín alebo
tkanív, tekutín alebo plynov na infúziu, na podávanie alebo zavedenie do tela sa zaraïujú do skupiny IIa,
a) ak sa môžu napoji� na aktívnu zdravotnícku pomôcku skupiny IIa alebo vyššej skupiny,
b) ak sú určené na prenos, odvádzanie alebo uchovávanie krvi alebo iných telesných tekutín, alebo na

uchovávanie orgánov, častí orgánov alebo telesných tkanív.
V ostatných prípadoch sa zaraïujú do skupiny I.

1.3. Pravidlo 3
Všetky neinvázne zdravotnícke pomôcky určené na úpravu biologického alebo chemického zloženia krvi, iných
telesných tekutín alebo iných tekutín určených na infúziu do tela sa zaraïujú do skupiny IIb okrem prípadov,
ak úprava pozostáva z filtrácie, centrifugovania alebo z výmeny plynov alebo tepla, v týchto prípadoch sa zaraïujú
do skupiny IIa.

1.4. Pravidlo 4
Všetky neinvázne zdravotnícke pomôcky, ktoré prichádzajú do styku s poškodenou kožou, sa zaraïujú do
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a) skupiny I, ak sú určené na používanie vo funkcii mechanickej bariéry, na stlačenie alebo na absorbovanie
exudátov,

b) skupiny IIb, ak sú zásadne určené na používanie na rany s poškodením kože, ktoré sa môžu zahoji� iba po
ïalšom ošetrení,

c) skupiny IIa v ostatných prípadoch vrátane zdravotníckych pomôcok určených na pôsobenie len v bezpro-
strednom okolí rán.

2. Invázne zdravotnícke pomôcky

2.1. Pravidlo 5
Všetky invázne zdravotnícke pomôcky vz�ahujúce sa k telovým otvorom okrem chirurgických inváznych zdra-
votníckych pomôcok, ktoré nie sú určené na pripojenie na aktívnu zdravotnícku pomôcku, sa zaraïujú
a) do skupiny I, ak sú určené na prechodné používanie,
b) do skupiny IIa, ak sú určené na krátkodobé používanie, okrem tých, ktoré sa používajú v ústnej dutine až po

hltan, vo vonkajšom zvukovode až po ušný bubienok alebo v nosovej dutine, v týchto prípadoch sa zaraïujú
do skupiny I,

c) do skupiny IIb, ak sú určené na dlhodobé používanie, okrem tých, ktoré sa používajú v ústnej dutine až po
hltan, vo vonkajšom zvukovode až po ušný bubienok alebo v nosovej dutine, v týchto prípadoch sa zaraïujú
do skupiny IIa.

Všetky invázne zdravotnícke pomôcky vo vz�ahu k telovým otvorom okrem chirurgických inváznych zdravotníc-
kych pomôcok určených na pripojenie na aktívnu zdravotnícku pomôcku skupiny IIa alebo vyššej skupiny sa
zaraïujú do skupiny IIa.

2.2. Pravidlo 6
Všetky chirurgické invázne zdravotnícke pomôcky určené na prechodné používanie sa zaraïujú do skupiny IIa
okrem tých, ktoré sú
a) špecificky určené na stanovenie diagnózy, sledovanie alebo úpravu srdcovej slabosti alebo centrálneho

obehového systému priamym stykom s týmito čas�ami tela, v týchto prípadoch sa zaraïujú do skupiny III,
b) chirurgickým nástrojom na opakované použitie, v tomto prípade sa zaraïujú do skupiny I,
c) určené na dodávanie energie formou ionizujúceho žiarenia, v tomto prípade sa zaraïujú do skupiny IIb,
d) určené na vyvolanie biologického účinku alebo na absorbovanie, úplné alebo z prevažnej časti, v týchto

prípadoch sa zaraïujú do skupiny IIb,
e) určené na podávanie liečiv pomocou systému, ktorý je založený na uvo¾ňovaní liečiva, a keï spôsob podávania

môže predstavova� riziko, v tomto prípade sa zaraïujú do skupiny IIb.

2.3. Pravidlo 7
Všetky chirurgické invázne zdravotnícke pomôcky určené na krátkodobé používanie sa zaraïujú do skupiny IIa
okrem tých, ktoré sú určené
a) špecificky na stanovenie diagnózy, sledovanie a úpravu srdcovej slabosti alebo centrálneho obehového

systému priamym stykom s týmito čas�ami tela, v týchto prípadoch sa zaraïujú do skupiny III,
b) špecificky na používanie priamym stykom s centrálnym nervovým systémom, v tomto prípade sa zaraïujú do

skupiny III,
c) na dodávanie energie formou ionizujúceho žiarenia, v tomto prípade sa zaraïujú do skupiny IIb,
d) na vyvolanie biologického účinku alebo na absorbovanie, úplné alebo z prevažnej časti, v týchto prípadoch

sa zaraïujú do skupiny III,
e) na podrobenie chemickej premene v tele okrem tých, ktoré sú umiestnené v zuboch alebo sú určené na

podávanie liečiv, v týchto prípadoch sa zaraïujú do skupiny IIb.

2.4. Pravidlo 8
Všetky implantovate¾né zdravotnícke pomôcky a chirurgické invázne zdravotnícke pomôcky na dlhodobé použí-
vanie sa zaraïujú do skupiny IIb okrem tých, ktoré sú určené na
a) umiestnenie do zubov, v tomto prípade sa zaraïujú do skupiny IIa,
b) používanie v priamom styku so srdcom, centrálnym obehovým systémom alebo centrálnym nervovým

systémom, v týchto prípadoch sa zaraïujú do skupiny III,
c) vyvolanie biologického účinku alebo na absorbovanie, úplné alebo z prevažnej časti, v týchto prípadoch sa

zaraïujú do skupiny III,
d) podrobenie sa chemickej premene v tele okrem tých, ktoré sa umiestňujú v zuboch alebo sú určené na

podávanie liečiv, v týchto prípadoch sa zaraïujú do skupiny III.

3. Iné pravidlá použite¾né na aktívne zdravotnícke pomôcky

3.1. Pravidlo 9
Všetky aktívne terapeutické zdravotnícke pomôcky určené na dodávanie alebo výmenu energie sa zaraïujú do
skupiny IIa okrem tých, ktorých charakteristické vlastnosti sú také, že môžu dodáva� energiu ¾udskému telu
alebo zabezpeči� prenos energie potenciálne nebezpečným spôsobom so zrete¾om na charakter, intenzitu a miesto
aplikácie tejto energie, v tomto prípade sa zaraïujú do skupiny IIb.
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Všetky aktívne zdravotnícke pomôcky určené na kontrolu a sledovanie výkonu aktívnych terapeutických
zdravotníckych pomôcok skupiny IIb alebo určené na priame ovplyvňovanie výkonu týchto zdravotníckych
pomôcok sa zaraïujú do skupiny IIb.

3.2. Pravidlo 10
Aktívne zdravotnícke pomôcky určené na stanovenie diagnózy sa zaraïujú do skupiny IIa, ak sú určené na
a) dodávanie energie, ktorú absorbuje ¾udské telo, s výnimkou zdravotníckych pomôcok používaných na

osvietenie tela pacienta vo vidite¾nom spektre,
b) zobrazenie rozdelenia (distribúcie) rádioaktívnych liečiv in vivo,
c) umožnenie priameho stanovenia diagnózy alebo kontroly fyziologických pochodov okrem tých, ktoré sú

špecificky určené na sledovanie životne dôležitých fyziologických ukazovate¾ov, ak kolísanie niektorých
z týchto ukazovate¾ov, najmä parametrov činnosti srdca, dýchacieho ústrojenstva alebo centrálneho nervo-
vého systému, môže predstavova� okamžité nebezpečenstvo pre život pacienta, v tomto prípade sa zaraïujú
do skupiny IIb.

Aktívne zdravotnícke pomôcky určené na vyžarovanie ionizujúceho žiarenia a určené na intervenčnú rádiologic-
kú diagnostiku a liečbu vrátane zdravotníckych pomôcok, ktoré kontrolujú alebo sledujú tieto zdravotnícke
pomôcky, alebo priamo ovplyvňujú ich výkon, sa zaraïujú do skupiny IIb.
Pravidlo 11
Všetky aktívne zdravotnícke pomôcky určené na podávanie liečiv, biologických tekutín alebo iných látok do tela
alebo na ich odstraňovanie z tela sa zaraïujú do skupiny IIa okrem prípadov, keï táto činnos� je potenciálne
nebezpečná s prihliadnutím na charakter podávaných látok, príslušnú čas� tela a spôsob podania, v tomto
prípade sa zaraïujú do skupiny IIb.

3.3. Pravidlo 12
Všetky ostatné aktívne zdravotnícke pomôcky sa zaraïujú do skupiny I.

4. Špeciálne pravidlá

4.1. Pravidlo 13
Všetky zdravotnícke pomôcky obsahujúce ako podstatnú čas� látku, ktorá, ak sa použije oddelene, sa môže
považova� za liečivo 9) a ktorá môže pôsobi� na ¾udský organizmus podporným účinkom popri účinku zdravot-
níckych pomôcok, sa zaraïujú do skupiny III.
Všetky zdravotnícke pomôcky obsahujúce ako neoddelite¾nú súčas� látku vyrobenú z ¾udskej krvi, uvedenú
v prílohe č. 1 bode 7.4 písm. b), sa zaraïujú do skupiny III.

4.2. Pravidlo 14
Všetky zdravotnícke pomôcky používané na antikoncepciu alebo na predchádzanie prenosu pohlavných prenos-
ných ochorení sa zaraïujú do skupiny IIb okrem implantovate¾ných zdravotníckych pomôcok alebo inváznych
zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie, v týchto prípadoch sa zaraïujú do skupiny III.

4.3. Pravidlo 15
Všetky zdravotnícke pomôcky určené na dezinfekciu, čistenie, vyplachovanie alebo na hydratáciu očných
šošoviek sa zaraïujú do skupiny IIb.
Všetky zdravotnícke pomôcky špecificky určené na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok sa zaraïujú do
skupiny IIa.
Toto pravidlo sa nepoužije na zdravotnícke pomôcky určené na čistenie zdravotníckych pomôcok okrem
kontaktných šošoviek čistených fyzikálnymi metódami.

4.4. Pravidlo 16
Neaktívne zdravotnícke pomôcky špecificky určené na zaznamenávanie röntgenového diagnostického zobrazenia
sa zaraïujú do skupiny IIa.

4.5. Pravidlo 17
Všetky zdravotnícke pomôcky vyrobené z tkanív živočíšneho pôvodu alebo z usmrtených odvodenín sa zaraïujú
do skupiny III okrem tých, ktoré sú určené výlučne na styk s neporušenou kožou.

4.6. Pravidlo 18
Bez poškodenia záujmov ostatných  pravidiel, krvné vaky sa zaraïujú do skupiny IIb.
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KLINICKÉ SKÚŠANIE

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Potvrdenie dodržania technických požiadaviek na charakteristické vlastnosti a výkon, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 1 bodoch 1 a 3, za normálnych podmienok používania zdravotníckej pomôcky a vyhodnotenie nežiaducich
účinkov musí by� založené na klinických údajoch, najmä pri implantovate¾ných zdravotníckych pomôckach
a zdravotníckych pomôckach skupiny III. Primeranos� klinických údajov sa zakladá v prípade potreby s prihliad-
nutím na harmonizované normy buï na
a) v súčasnosti dostupnej vedeckej literatúre zaoberajúcej sa zamýš¾aným použitím zdravotníckej pomôcky

a technických postupov, ktoré sa ňou zavádzajú, prípadne na písomnej správe obsahujúcej kritické hodno-
tenie tejto vedeckej literatúry,

b) výsledkoch všetkých vykonaných klinických výskumov vrátane klinických skúšok vykonaných v súlade
s bodom 2.

1.2. Všetky údaje sa musia považova� za dôverné.

2. Klinické skúšanie

2.1. Cie¾
Cie¾om klinického skúšania je
a) overi�, či za normálnych podmienok používania je výkon zdravotníckych pomôcok v zhode s výkonom

uvedeným v prílohe č. 1 bode 3, a
b) urči� prípadné nežiaduce účinky za normálnych podmienok používania a vyhodnoti�, či nepredstavujú riziko

pri zoh¾adnení určeného výkonu zdravotníckej pomôcky.

2.2. Etické požiadavky
Klinické skúšky sa vykonávajú pod¾a osobitných predpisov7,  8) a v súlade s Helsinskou deklaráciou prijatou v júni
1964 na 18. valnom zhromaždení Svetového združenia lekárov v Helsinkách vo Fínsku, naposledy zmenenou na
52. valnom zhromaždení Svetového združenia lekárov v októbri 2000 v Edinburghu v Škótsku. Je bezpodmie-
nečne potrebné, aby sa použili všetky opatrenia vz�ahujúce sa na ochranu ¾udí v duchu Helsinskej deklarácie.
Zahŕňa všetky etapy klinického skúšania od prvých úvah o potrebe a schválenia klinického skúšania až po
uverejnenie ich výsledkov.

2.3. Metódy

2.3.1. Klinické skúšanie sa vykonáva pod¾a primeraného plánu klinického skúšania, ktorý zodpovedá poslednému
stavu vedy a techniky, je vymedzené takým spôsobom, aby sa potvrdili alebo odmietli tvrdenia výrobcu
o vlastnostiach zdravotníckej pomôcky; toto skúšanie má zahŕňa� dostatočný počet skúšok, aby sa zabezpečila
vedecká právoplatnos� záverov.

2.3.2. Použité metódy klinického skúšania sa majú prispôsobi�  skúšanej zdravotníckej pomôcke.

2.3.3. Klinické skúšanie sa má vykonáva� za podmienok podobných normálnym podmienkam použitia zdravotníckej
pomôcky.

2.3.4. Majú sa skúma� všetky náležité charakteristické vlastnosti vrátane vlastností vz�ahujúcich sa na bezpečnos�
a výkon zdravotníckej pomôcky a na ich pôsobenie na pacienta.

2.3.5. Všetky nehody, poruchy a zlyhania zdravotníckych pomôcok14) sa musia v plnom rozsahu zaznamena� a oznámi�
štátnemu ústavu.

2.3.6. Skúšanie sa vykonáva v zdravotníckom zariadení pod zodpovednos�ou lekára alebo inej osoby oprávnenej
klinicky skúša�, ktorá má požadovanú kvalifikáciu.
Lekár alebo iná oprávnená osoba má ma� prístup k technickým a klinickým údajom o zdravotníckej pomôcke.

2.3.7. Písomná správa podpísaná lekárom alebo inou zodpovednou oprávnenou osobou má obsahova� kritické
vyhodnotenie všetkých údajov získaných v priebehu klinického skúšania.

Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.

14) § 28 zákona č. 140/1998 Z. z.
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OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÚ OSOBU

Autorizovaná osoba okrem požiadaviek uvedených v § 11 ods. 6 zákona musí preukáza� splnenie týchto osobit-
ných požiadaviek:

1. Autorizovaná osoba, jej štatutárny zástupca a zamestnanci poverení vykonávaním hodnotenia a overovania
nemôžu by� navrhovate¾om, výrobcom, dodávate¾om, inštalatérom alebo používate¾om kontrolovaných zdravot-
níckych pomôcok, ani splnomocneným zástupcom niektorej z týchto osôb. Nemôžu zasahova� priamo ani ako
splnomocnení zástupcovia strán zainteresovaných na týchto činnostiach pri navrhovaní, výrobe, predaji alebo
údržbe týchto zdravotníckych pomôcok. Toto nevylučuje možnos� výmeny technických informácií medzi výrob-
com a autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a zamestnanci poverení kontrolou musia vykonáva� operácie hodnotenia a overovania
s najväčšou profesionálnou poctivos�ou a kompetenciou získanou v oblasti zdravotníckych pomôcok, mu-
sia by� nezávislí od finančného vplyvu, ktorý by mohol ovplyvni� ich hodnotenie alebo výsledky  kontroly najmä
zo strany osôb alebo skupín osôb zainteresovaných na výsledkoch overovania.
Keï autorizovaná osoba zveruje zmluvnému zariadeniu špecifické práce na zistenie a overenie faktu, musí sa
predtým ubezpeči�, že ustanovenia tohto nariadenia a osobitne tejto prílohy zmluvné zariadenie dodrží. Autori-
zovaná osoba musí ma� k dispozícii pre úrad a štátny ústav dokumentáciu vz�ahujúcu sa na hodnotenie
v pôsobnosti zmluvného zariadenia a na práce ním vykonané v rámci tohto nariadenia.

3. Autorizovaná osoba musí by� spôsobilá zabezpeči� sama alebo na svoju zodpovednos� všetky úlohy, ktoré jej
vyplývajú z príloh č. 2 až 6 a na ktoré je ako autorizovaná osoba určená. Musí disponova� najmä zamestnancami
a potrebnými prostriedkami, aby mohla primeraným spôsobom plni� technické a administratívne úlohy spojené
s hodnotením a overovaním. Toto predpokladá, aby mala vo svojej organizácii odborných zamestnancov v do-
statočnom počte so skúsenos�ami a dostatočnými vedomos�ami, aby mohla vyhodnocova� z lekárskeho h¾adiska
funkčné vlastnosti a výkon pomôcok, ktoré jej boli notifikované vo vz�ahu k požiadavkám tohto nariadenia
a najmä prílohy č. 1. Ďalej musí ma� prístup k materiálu a zariadeniam potrebným na overovanie.

4. Zamestnanci poverení kontrolou musia ma�
a) odborné vzdelanie z oblasti hodnotenia a overovania, na ktoré je autorizovaná osoba vymenovaná,
b) dostatočné znalosti predpisov o vykonávaní kontrolnej činnosti a dostatočnú prax v inšpekcii,
c) potrebné schopnosti na prípravu osvedčení, spísanie protokolov a správ, ktoré konkretizujú vykonané

kontroly,
d) potrebné schopnosti na vydávanie osvedčení.

5. Autorizovaná osoba musí zaruči� nezávislos� zamestnancov poverených inšpekciou. Odmeňovanie zamestnancov
nesmie závisie� od počtu vykonaných inšpekcií ani od ich výsledkov.

6. Autorizovaná osoba musí uzavrie� poistenie zodpovednosti za škodu.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby poverení inšpekciou sú viazaní služobným tajomstvom o všetkom, o čom sa
dozvedeli pri výkone svojich funkcií v rámci tohto nariadenia.

Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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OZNAČENIE CE

1. Označenie CE sa po nadobudnutí účinnosti medzinárodnej dohody PECA stane slovenskou značkou zhody pre
určené výrobky. Skladá sa z iniciálok CE pod¾a grafickej úpravy uvedenej v prílohe k zákonu.
Od nadobudnutia účinnosti medzinárodnej dohody PECA sa budú používa� § 18 a 19 zákona a grafické
zobrazenie uvedené v prílohe č. 1 zákona a bude sa považova� za slovenskú značku zhody pre určené výrobky.

2. V prípade zmenšenia alebo zväčšenia označenia CE proporcie vyplývajúce z rastrovanej grafickej úpravy sa
dodržia.

3. Rozličné prvky označenia CE majú približne rovnaké rozmery kolmice, ktoré nie sú menšie ako 5 mm. Na
pomôcky malých rozmerov môže autorizovaná osoba udeli� výnimku z tohto obmedzenia.

                           Obr. 1 Označenie CE

Príloha č. 12
k nariadeniu vlády č. 572/2001 Z. z.
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573

O P A T R E N I E
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z  20. decembra 2001 

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky pod¾a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992
Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 323/1996 Z. z. ustano-
vuje:

Čl. I

Pod¾a § 8 ods. 1 zákona č. 119/1992 Zb. o cestov-
ných náhradách v znení zákona Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 323/1996 Z. z. sa výška sadzieb
náhrad stravného1) upravuje takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „70 Sk“ upravuje
na sumu „72 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „107 Sk“ upravuje
na sumu „110 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „166 Sk“ upravuje
na sumu „170 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „70 Sk“ upravuje na sumu
„72 Sk“.

5. V § 16 ods. 4 sa suma „538 Sk“ upravuje na sumu
„551 Sk“.

 Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatre-
ním patria zamestnancom od prvého dňa kalendárne-
ho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnos� dňom vyhláse-
nia.

Peter Magvaši v. r.

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.

Čiastka 224 Zbierka zákonov č. 573/2001 Strana 5959



574

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení
zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 2001 č. 19722/2001-92, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek účtovnej
závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a niektoré iné
právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie.

Týmto opatrením sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek súvahy (bilancie), výkazu ziskov
a strát, výkazu o plnení rozpočtu, prílohy k účtovnej závierke a výkazu o majetku a záväzkoch a o príjmoch
a výdavkoch a ustanovujú sa termíny a miesto predkladania účtovnej závierky.

Týmto opatrením sa zrušujú:
1. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 1993 č. 65/2/1993, ktorým sa ustanovujú

účtovné výkazy pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce (oznámenie č. 142/1993 Z. z.) v znení opatrenia
z 29. novembra 1993 č. 65/335/1993 (oznámenie č. 6/1994 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 1995
č. 65/538/1995 (oznámenie č. 278/1995 Z. z.) a opatrenia z 15. decembra 1999 č. 20885/99-92 (oznámenie
č. 378/1999 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. mája 1993 č. 65/53/1993 na predkladanie údajov
účtovnej závierky rozpočtových a príspevkových organizácií a obcí (oznámenie č. 143/1993 Z. z.) v znení
opatrenia z 29. novembra1993 č. 65/335/1993 (oznámenie č. 6/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2001 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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