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

zo 16. mája 2001,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách a postupoch
 posudzovania zhody na výbu�niny na civilné pou�itie

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po�ia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len �zákon�) na-
riaïuje:

§ 1

Urèené výrobky

(1) Do skupiny urèených výrobkov �výbu�niny� po-
d¾a § 9 ods. 1 zákona patria
a) výbu�niny na civilné pou�itie,
b) výbu�né predmety,
c) pomôcky na civilné pou�itie výbu�nín.

(2) Do skupiny urèených výrobkov �výbu�niny� po-
d¾a odseku 1 nepatria
a) strelivo do ruèných palných zbraní1) okrem § 9

a 10,
b) výmetné náplne na pou�itie do ruèných palných

zbraní,2)
c) výbu�niny, vrátane munície, urèené len na vojen-

ské alebo bezpeènostné úèely, zavedené do výzbroje
ozbrojených síl, ozbrojených bezpeènostných zbo-
rov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej
informaènej slu�by,

d) výbu�né látky a výbu�né predmety urèené na vý-
skum, vývoj a skú�anie,

e) pyrotechnické výrobky.3)

§ 2

Základné pojmy

Na úèely tohto nariadenia sa rozumie
a) výbu�ninou � látky a predmety, ktoré sa pova�ujú

za výbu�né pod¾a v�eobecne záväzného právneho
predpisu4) a sú v òom uvedené v triede 1,

b) bezpeènos�ou � zabránenie nehodám, prípadne ob-
medzenie ich následkov,

c) bezpeènostným opatrením � zabránenie neopráv-
nenému pou�ívaniu, ktoré je v rozpore s verejným
poriadkom,

d) prevádzkovate¾om � ka�dá fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej podnikate¾ská èinnos� je
zameraná na výrobu, výmenu, prenájom, opravy
alebo úpravu výbu�nín, alebo obchodovanie s ni-
mi,5)

e) podnikate¾om v odbore výbu�nín � fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie
alebo povolenie na výrobu výbu�nín, na ich sklado-
vanie, pou�ívanie, prevá�anie alebo obchodovanie
s nimi,

f) prevá�aním � ka�dé skutoèné prevá�anie výbu�nín
na územie Slovenskej republiky s výnimkou prevo-
zu, ktorý sa uskutoèòuje v rámci jedného a toho
istého miesta,6)

g) povolením na prevoz � rozhodnutie umo�òujúce
plánovaný prevoz výbu�nín v rámci Slovenskej re-
publiky.

§ 3

Podrobnosti o technických po�iadavkách

Podrobnosti o technických po�iadavkách na výbu�-
niny pod¾a § 1 ods. 1 sú uvedené v prílohe è. 1.

§ 4

Predkladanie urèených výrobkov

(1) Výrobca alebo prevádzkovate¾ výbu�nín (ïalej len
�výrobca�) pri ich uvádzaní na trh postupuje pod¾a
§ 12 ods. 3 zákona a po�iada autorizovanú osobu
o posúdenie zhody ich vlastností s technickými po�ia-
davkami niektorým zo spôsobov uvedených v § 5.

(2) Autorizovaná osoba pod¾a charakteru výbu�niny,
pod¾a postupu posudzovania zhody, ktorý si urèí vý-
robca pod¾a § 5, a pod¾a rozsahu skú�ok dohodne

1) § 1 ods. 1 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách
a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 296/2000 Z. z.

2) § 1 ods. 1 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 397/1999 Z. z.
3) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách a postupoch

posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 297/2000 Z. z.
4) Vyhlá�ka ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR).
5) § 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb. o banskej èinnosti, výbu�ninách a o �tátnej banskej správe v znení neskor�ích

predpisov.
6) § 26 zákona Slovenskej národnej rady è. 51/1988 Zb.
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s výrobcom poèty výrobkov a balení potrebných na
posúdenie zhody a termíny ich predlo�enia.

§ 5

Podrobnosti
o postupoch posudzovania zhody

(1) Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody
výbu�nín pod¾a § 1 ods. 1 sú uvedené v prílohe è. 2.

(2) Posúdenie zhody výbu�nín je posúdenie zhody
vzorky typu pod¾a prílohy è. 2 bodu I, pod¾a § 12
ods. 3 písm. b) zákona a pod¾a vo¾by výrobcu
a) posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom

pod¾a prílohy è. 2 bodu II, pod¾a § 12 ods. 3 písm. c)
zákona alebo

b) posúdenie systému kvality výroby pod¾a prílohy
è. 2 bodu III, pod¾a § 12 ods. 3 písm. d) zákona,
alebo

c) posúdenie systému výstupnej kontroly kvality vý-
robku pod¾a prílohy è. 2 bodu IV, pod¾a § 12 ods. 3
písm. e) zákona, alebo

d) overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom
pod¾a prílohy è. 2 bodu V, pod¾a § 12 ods. 3 písm. f)
zákona, alebo

e) overovanie zhody ka�dého výrobku s certifikova-
ným typom pod¾a prílohy è. 2 bodu VI, pod¾a § 12
ods. 3 písm. g) zákona.

(3) Pri posudzovaní autorizovaných osôb sa pou�ijú
minimálne kritéria pod¾a prílohy è. 3. Autorizované
osoby, ktoré spåòajú kritériá posudzovania ustanove-
né v harmonizovaných normách, spåòajú po�iadavky
pod¾a prílohy è. 3.

§ 6

Obsah vyhlásenia o zhode

(1) Vyhlásenie o zhode výrobku s technickými po�ia-
davkami vydá výrobca alebo dovozca pod¾a § 13 záko-
na a obsahuje
a) identifikaèné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi,
b) identifikaèné údaje o výrobku, pri dová�aných vý-

robkoch tie� identifikaèné údaje o výrobcovi,
c) opis a urèenie výrobku,
d) zoznam technických predpisov a slovenských tech-

nických noriem pou�itých pri posudzovaní zhody,
e) údaje o pou�itom spôsobe posúdenia zhody,
f) údaje o autorizovanej osobe a údaje o doklade vy-

danom autorizovanou osobou na posudzovaný vý-
robok,

g) potvrdenie výrobcu alebo dovozcu o tom, �e výro-
bok svojimi vlastnos�ami spåòa urèené technické
po�iadavky pod¾a tohto nariadenia, prípadne ïal-
�ích technických predpisov a slovenských technic-
kých noriem, a �e výrobok je pri predpísanom spô-
sobe pou�itia bezpeèný a �e prijal opatrenia na
zabezpeèenie zhody v�etkých výrobkov uvádzaných
na trh s technickými po�iadavkami,

h) dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno,
priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu
alebo dovozcu, jej podpis a odtlaèok peèiatky,

i) údaje o povolení uvies� výrobok do obehu.

(2) Ak dôjde ku zmene skutoèností, pri ktorých bolo
vydané vyhlásenie o zhode výrobku, výrobca alebo
dovozca, ak chce naïalej uvádza� výrobky na trh,
vykoná nové posúdenie zhody a vydá nové vyhlásenie
o zhode.

§ 7

Umiestòovanie znaèky zhody

(1) Výrobca, ktorý vydá vyhlásenie o zhode, oznaèí
pod¾a § 19 zákona výbu�ninu, výbu�ný predmet alebo
pomôcku na pou�itie výbu�nín pred uvedením na trh
slovenskou znaèkou zhody. Ak nemô�e oznaèi� priamo
urèený výrobok, umiestni slovenskú znaèku zhody na
obal najmen�ieho spotrebite¾ského balenia.

(2) K slovenskej znaèke zhody sa pripája identifikaè-
ný kód autorizovanej osoby pod¾a § 18 ods. 3 zákona.

(3) Podrobnosti o oznaèení CE sú v prílohe è. 4.

§ 8

Podrobnosti o prevoze výbu�nín

(1) Kontroly výbu�nín pri ich prevoze sa vykonávajú
len ako súèas� obvyklých kontrolných postupov vyko-
návaných bez diskriminácie na celom území èlenských
�tátov Európskeho spoloèenstva (ïalej len �èlenský
�tát�).

(2) Povolenie na prevoz výbu�nín dostane príjemca
od príslu�ného orgánu èlenského �tátu (ïalej len
�príslu�ný orgán�) miesta urèenia. Príslu�ný orgán
overí, èi príjemca výbu�nín má oprávnenie na nado-
búdanie výbu�nín a èi má potrebné súhlasy a povo-
lenia. Prevoz výbu�nín cez územie jedného èlenské-
ho �tátu alebo viacerých èlenských �tátov oznámi
osoba zodpovedná za prevoz príslu�ným orgánom
a podlieha ich povoleniu.

(3) Príslu�ný orgán po zistení, �e vznikli problémy
týkajúce sa overenia oprávnenia na nadobúdanie vý-
bu�nín pod¾a odseku 2, za�le ihneï dostupné informá-
cie komisii, ktorú èlenské �táty vytvoria na výmenu
informácií na vykonávanie § 8 a 9.

(4) Príslu�ný orgán miesta urèenia po povolení odo-
vzdania výbu�nín vydá príjemcovi doklad, ktorý obsa-
huje v�etky údaje uvedené v odseku 6. Tento doklad
je súèas�ou sprievodnej dokumentácie výbu�niny a�
do miesta urèenia. Doklad sa na po�iadanie predkladá
príslu�ným orgánom. Kópiu tohto dokladu uchováva
príjemca, ktorý ju na po�iadanie predlo�í príslu�nému
orgánu miesta urèenia.

(5) Ak príslu�ný orgán usúdi, �e osobitné po�iadavky
na bezpeènos� nie sú nevyhnutné, mô�u sa výbu�niny
prevá�a� na jeho územie alebo na èasti jeho územia bez
predchádzajúceho poskytnutia údajov uvedených
v odseku 6. Príslu�ný orgán miesta urèenia potom
vydá súhlas, ktorý platí na urèený èas, av�ak mô�e by�
odôvodneným rozhodnutím pozastavený alebo zru�e-
ný. Doklad uvedený v odseku 2, ktorý sprevádza vý-
bu�niny a� do miesta urèenia, sa vz�ahuje len na
uvedený súhlas.
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(6) Ak sa odovzdávanie výbu�nín via�e na splnenie
osobitných po�iadaviek na bezpeènos� alebo osobitný
doh¾ad na území alebo na èasti územia èlenského
�tátu, príjemca poskytne pred odovzdaním príslu�né-
mu orgánu miesta urèenia tieto údaje:
a) mená a adresy podnikate¾ov; tieto informácie mu-

sia by� dostatoène podrobné, aby bolo mo�né týchto
podnikate¾ov kontaktova� a overi�, èi sú dotknuté
osoby úradne spôsobilé na prevzatie zásielky,

b) poèet a mno�stvo prevezených výbu�nín,
c) úplný opis danej výbu�niny a opis spôsobu identi-

fikácie vrátane identifikaèného èísla Organizácie
Spojených národov,4)

d) informácie o splnení podmienok pre uvádzanie na
trh, ak majú by� výbu�niny uvedené na trh,

e) spôsoby prevozu a trasa dopravy,
f) predpokladaný termín odchodu a prevzatia,
g) presné miesta vstupu a výstupu z èlenských �tá-

tov, ak je to nevyhnutné.

(7) Príslu�né orgány v mieste urèenia preskúmajú
podmienky prevozu, za ktorých sa prevoz uskutoèní,
osobitne so zrete¾om na osobitné po�iadavky na bez-
peènos� oprávneného pou�itia výbu�nín. Ak sú oso-
bitné po�iadavky na bezpeènos� oprávneného pou�i-
tia splnené, prevoz sa povolí. V prípade tranzitu cez
územie iných èlenských �tátov ich príslu�né orgány
obdobným spôsobom a za rovnakých podmienok
preskúmajú a poskytujú informácie týkajúce sa pre-
vozu.

(8) Bez toho, aby tým boli dotknuté obvyklé kontroly,
ktoré vykonáva na svojom území príslu�ný orgán mies-
ta odoslania, príjemcovia a podnikatelia v odbore vý-
bu�nín sú povinní oznámi� príslu�ným orgánom
v mieste odoslania a príslu�ným orgánom tranzitných
�tátov na ich �iados� v�etky potrebné informácie, ktoré
majú a ktoré sa týkajú prevozu výbu�nín.

(9) Dodávate¾ neodovzdá výbu�niny, ak príjemca ne-
dostal potrebné povolenia na prevoz na základe usta-
novení odseku 2 a odsekov 4 a� 7.

§ 9

Podrobnosti o prevoze streliva

(1) Pri prevoze streliva z jedného èlenského �tátu do
iného sa musí dodr�a� postup ustanovený v tomto
nariadení.

(2) Ak ide o prevoz streliva do iného èlenského �tátu,
oznámi osoba zodpovedná za prevoz pred zaèatím pre-
vozu príslu�ným orgánom, v ktorom sa toto strelivo
nachádza,
a) meno a adresu predávajúceho alebo osoby predá-

vajúcej strelivo a kupujúceho strelivo alebo nado-
búdate¾a streliva, prípadne vlastníka,

b) adresu, na ktorú sa strelivo zasiela alebo prepravu-
je,

c) mno�stvo streliva, ktoré je predmetom zásielky ale-
bo prepravy,

d) údaje umo�òujúce identifikáciu streliva a tie�
oznámenie, �e strelivo je skontrolované pod¾a me-
dzinárodnej zmluvy,7)

e) údaje umo�òujúce identifikáciu dopravného pro-
striedku,

f) deò odoslania a predpokladaný deò prevzatia.

(3) Údaje uvedené v písmenách e) a f) sa neozna-
mujú, ak ide o prevoz medzi prevádzkovate¾mi. Prí-
slu�ný orgán preveruje podmienky, za ktorých dôjde
k prevozu, najmä so zrete¾om na bezpeènos� prevo-
zu. Ak príslu�ný orgán tento prevoz povolí, vydá
písomné povolenie, ktoré obsahuje v�etky údaje uve-
dené v odseku 2. Toto písomné povolenie je súèas�ou
sprievodnej dokumentácie streliva a� do miesta ur-
èenia; predkladá sa kedyko¾vek, ak o to príslu�ný
orgán po�iada.

(4) Príslu�ný orgán mô�e prevádzkovate¾ovi pri-
zna� právo prevozu streliva z miesta pobytu z jedné-
ho èlenského �tátu do iného miesta pobytu v dru-
hom èlenskom �táte pod¾a odseku 2 bez uvedeného
povolenia. Príslu�ný orgán vydá na tento úèel roz-
hodnutie na prevoz platné najviac tri roky, ktoré sa
mô�e kedyko¾vek odôvodneným rozhodnutím poza-
stavi� alebo zru�i�. Doklad s odkazom na tento sú-
hlas je súèas�ou sprievodnej dokumentácie streliva
a� do miesta jeho urèenia. Predkladá sa kedyko¾vek,
ak o to príslu�ný orgán po�iada. Pred uskutoènením
prevozu oznámi prevádzkovate¾ príslu�nému orgánu
�tátu, z ktorého sa strelivo prevá�a, v�etky údaje
uvedené v odseku 2.

(5) Príslu�ný orgán poskytne ostatným príslu�ným
orgánom zoznam druhov streliva, na ktoré sa mô�e
vyda� povolenie na prevoz na územie jeho �tátu bez
jeho predchádzajúceho povolenia. Tieto zoznamy stre-
liva sa postupujú prevádzkovate¾om, ktorí dostali po-
volenie na prevoz streliva bez predchádzajúceho povo-
lenia pod¾a postupu ustanoveného v odseku 3.

(6) Príslu�ný orgán oznámi príslu�nému orgánu
miesta urèenia údaje týkajúce sa koneèného prevozu
streliva, ktoré má k dispozícii, najneskôr poèas prevo-
zu. V�etky informácie, ktoré príslu�né orgány získajú
v rámci postupov ustanovených týmto nariadením, sa
oznámia najneskôr poèas prevozu príslu�nému orgá-
nu v mieste urèenia, prípadne príslu�ným orgánom
tranzitných �tátov.

§ 10

(1) Pri vá�nom ohrození alebo poru�ení verejnej bez-
peènosti nezákonným dr�aním alebo pou�ívaním vý-
bu�nín alebo streliva mô�e príslu�ný orgán prija� ne-
vyhnutné opatrenia týkajúce sa prevozu výbu�nín
alebo streliva odli�ne od § 8 a 9.

(2) Opatrenia pod¾a odseku 1 re�pektujú zásadu
primeranosti a nie sú prostriedkom svojvo¾nej diskri-
minácie ani skrytým obmedzením obchodu medzi
èlenskými �tátmi.

7) Príloha è. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky è. 397/1999 Z. z.

Strana 1968 Zbierka zákonov è. 179/2001 Èiastka 77



(3) Príslu�ný orgán, ktorý prijme opatrenia pod¾a
odseku 1, okam�ite o nich upovedomí komisiu pod¾a
§ 8 ods. 3; komisia o nich upovedomí ostatné príslu�-
né orgány.

§ 11

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�ujú sa polo�ky P. è. 134 a� 136 prílohy k naria-
deniu vlády Slovenskej republiky è. 400/1999 Z. z.,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po-
�iadavkách na ostatné urèené výrobky v znení neskor-
�ích predpisov.

§ 12

Úèinnos�

Toto nariadenie nadobúda úèinnos� 1. júna 2001
okrem § 8 a� 10, ktoré nadobudnú úèinnos� dòom
vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH PO�IADAVKÁCH NA VÝBU�NINY

I. V�eobecné po�iadavky

1. Ka�dá výbu�nina je navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby pri be�ných a predvídate¾ných podmienkach,
najmä so zrete¾om na bezpeènostné predpisy a be�né postupy a� do pou�itia, èo najmenej ohrozovala bezpeènos�
�ivota a zdravia èloveka a aby sa zabránilo �kodám na majetku a �ivotnom prostredí.

2. Ka�dá výbu�nina spåòa parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol najvy��í stupeò bezpeènosti a spo¾ahli-
vosti.

3. Ka�dá výbu�nina je zlo�ená a vyrobená tak, aby ju pri pou�ití vhodných technických postupov bolo mo�né
zne�kodni� spôsobom, ktorého vplyv na �ivotné prostredie je najmen�í.

II. Osobitné po�iadavky

1. Informácie o výbu�ninách a o ich vlastnostiach, ktoré sa skú�ajú, sa pova�ujú za minimálne. Ka�dá výbu�nina
sa vyskú�a za reálnych podmienok, ak to nemo�no vykona� v laboratóriu, vykonajú sa skú�ky za podmienok,
v ktorých sa má výbu�nina pou�íva�. Pri skú�kach sa zis�uje
a) zlo�enie a charakteristické vlastnosti vrátane chemického zlo�enia, stupòa zmie�ania, ako aj dávkovanie

a rozlo�enie zrnitosti,
b) fyzikálna a chemická stabilita výbu�niny pri zoh¾adnení prírodných podmienok, ktorým mô�e by� výbu�nina

vystavená,
c) citlivos� na náraz a trenie,
d) zlo�enie z h¾adiska ich fyzikálnej a chemickej stability,
e) chemická èistota výbu�niny,
f) ochrana výbu�niny proti úèinkom vody, ak je výbu�nina urèená na pou�itie vo vlhkom alebo mokrom prostredí

a ak jej bezpeènos� alebo spo¾ahlivos� mô�e by� nepriaznivo ovplyvnená vodou,
g) schopnos� odola� nízkym a vysokým teplotám, ak je výbu�nina urèená na uskladnenie alebo pou�itie pri týchto

teplotách a ak mô�e by� nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím bezpeènos� prevádzky alebo
funkèná schopnos� jednej zlo�ky alebo výbu�niny ako celku,

h) vhodnos� výbu�niny na pou�itie v nebezpeènom prostredí (napr. výbu�né prostredie, horúce hmoty a pod.), ak
je výbu�nina urèená na pou�itie v takých podmienkach,

i) bezpeènos� proti predèasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo odpáleniu,
j) správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbu�niny pri pou�ívaní na urèený úèel,

k) vhodné pokyny, a ak je to nevyhnutné, aj oznaèenie upozoròujúce na bezpeèné pou�ívanie, skladovanie,
pou�ívanie a zne�kodòovanie, a to v �tátnom jazyku alebo v jazyku �tátu urèenia,

l) schopnos� výbu�niny, jej obalu a ostatných zlo�iek odoláva� po�kodeniu poèas skladovania a� do výrobcom
uvedeného dátumu spotreby,

m) údaje o náradí a pomôckach, ktoré sú potrebné na spo¾ahlivú a bezpeènú funkciu výbu�niny.

2. Jednotlivé skupiny výbu�nín tie� spåòajú najmenej tieto po�iadavky:

A. Trhaviny
a) navrhnutý spôsob iniciácie zais�uje bezpeènú, spo¾ahlivú a úplnú detonáciu výbu�niny. V prípade èierneho

prachu treba kontrolova� schopnos� úplnej výbuchovej premeny,
b) ktoré majú tvar nálo�ky, sa preveria z h¾adiska prenosu detonácie bezpeène a spo¾ahlivo z jednej nálo�ky na

druhú,
c) splodiny vznikajúce poèas výbuchu banských trhavín mô�u obsahova� oxid uho¾natý, oxidy dusíka, ïal�ie

plyny, pary alebo vzduchom rozná�ané pevné zbytky len v mno�stvách, ktoré za be�ných prevádzkových
podmienok nepo�kodzujú zdravie.

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.
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B. Bleskovice, zápalnice a rázové trubice
a) obal bleskovice, zápalnice alebo rázovej trubice je tak mechanicky pevný, aby dostatoène pri normálnom

mechanickom namáhaní chránil ním uzavretú výbu�ninu,
b) údaje o èase horenia zápalnice sú vyznaèené a spo¾ahlivo zistite¾né,
c) bleskovica je spo¾ahlivo privodite¾ná k výbuchu a dostatoène spôsobilá prená�a� výbuch a spåòa po�iadavky

na skladovanie aj pri osobitných klimatických podmienkach.

C. Palníky, rozbu�ky (vrátane èasových rozbu�iek) a bleskovicové oneskorovaèe
a) palníky, rozbu�ky a bleskovicové oneskorovaèe spo¾ahlivo iniciujú detonáciu trhavín, na ktoré sú urèené, pri

v�etkých predvídate¾ných podmienkach pou�itia,
b) bleskovicové oneskorovaèe sú spo¾ahlivo privodite¾né k prenosu detonácie,
c) schopnos� roznetu nie je nepriaznivo ovplyvnená vlhkos�ou,
d) èas oneskorenia èasovaných rozbu�iek je tak rovnomerný, �e nebezpeèenstvo z prekrývania susedných

oneskorovacích èasov je zanedbate¾né,
e) parametre elektrických rozbu�iek (palníkov) sú uvedené na obale (napríklad bezpeèný prúd, odpor atï.),
f) prívodné vodièe elektrických rozbu�iek (palníkov) sú spo¾ahlivo izolované a majú dostatoènú mechanickú

pevnos� vrátane uchytenia v samotnej rozbu�ke, s prihliadnutím na ich predpokladané pou�itie.

D. Prá�ková výmetná náplò a raketové tuhé pohonné látky
a) tieto látky nevybuchnú, ak sa pou�ívajú v súlade s urèeným úèelom,
b) látky tohto druhu (napr. na báze nitrocelulózy) sú, ak je to potrebné, stabilizované proti samorozkladu,
c) raketové tuhé pohonné látky mô�u by� v zlisovanej alebo liatej forme, neobsahujú �iadne ne�iadúce trhliny

alebo vzduchové bubliny, ktoré by mohli nebezpeène ovplyvni� ich èinnos�.
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PODROBNOSTI O POSTUPOCH POSUDZOVANIA ZHODY VÝBU�NÍN

I. Posúdenie zhody vzorky typu [pod¾a § 12 ods. 3 písm. b) zákona]

1. Tento postup opisuje tú èas�, pod¾a ktorej autorizovaná osoba skú�a a potvrdzuje, �e vybraná vzorka
zastupujúca uva�ovanú výrobu vyhovuje príslu�ným ustanoveniam tohto nariadenia.

2. �iados� o vykonanie posúdenia zhody vzorky typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca
pôsobiaci v Slovenskej republike (ïalej len �výrobca�) autorizovanej osobe, ktorú si sám zvolí. �iados�
obsahuje
a) meno a adresu výrobcu, a ak je �iados� podaná splnomocneným zástupcom, aj jeho meno a adresu,
b) písomné vyhlásenie o tom, �e rovnaká �iados� nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) dokumentáciu uvedenú v bode 3.
�iadate¾ poskytne autorizovanej osobe vzorku zastupujúcu uva�ovanú výrobu (ïalej len �vzorka�). Autorizo-
vaná osoba si mô�e vy�iada� ïal�ie vzorky, ak sú nevyhnutné na vykonávanie programu skú�ok.

3. Dokumentácia umo�òuje vyhodnotenie zhody výrobku s po�iadavkami tohto nariadenia. V podkladoch
zahàòa, v miere nevyhnutnej na posúdenie, potrebné údaje o mno�stve zlo�iek, o spôsobe vyhotovenia
a o funkènosti výrobku, a ak je to potrebné na hodnotenie, aj tieto údaje:
a) v�eobecný opis vzorky,
b) projektové a výrobné výkresy a schémy kon�trukèných prvkov, montá�ne skupiny alebo podskupiny,

zapojenie okruhov atï.,
c) opisy a vysvetlenie nevyhnutné na pochopenie výkresov a plánov, ako aj funkènosti výrobku,
d) zoznam slovenských technických noriem pod¾a § 5 zákona pou�itých úplne alebo èiastoène a opis rie�ení

prijatých na splnenie technických po�iadaviek tohto nariadenia, ak sa nepou�ili slovenské technické
normy uvedené v § 5 ods. 5 zákona,

e) výsledky uskutoènených kon�trukèných výpoètov, vykonaných kontrol atï.,
f) správy o skú�kach.

4. Autorizovaná osoba

4.1 preverí dokumentáciu, overí, èi je vzorka vyrobená v zhode s dokumentáciou, a zaznamená prvky, ktoré boli
navrhnuté pod¾a ustanovení príslu�ných slovenských technických noriem uvedených v § 5 zákona, ako aj
prvky navrhnuté bez pou�itia príslu�ných ustanovení týchto noriem,

4.2 vykoná alebo nechá vykona� vhodné kontroly a potrebné skú�ky na zistenie, èi v prípade, �e sa nepou�ili
slovenské technické normy uvedené v § 5 zákona, spåòajú rie�enia zvolené výrobcom technické po�iadavky
tohto nariadenia,

4.3 vykoná alebo nechá vykona� vhodné kontroly a potrebné skú�ky na zistenie, èi v prípade, �e sa výrobca
rozhodol pou�i� príslu�né slovenské technické normy, sa tieto skutoène pou�ili,

4.4 dohodne so �iadate¾om miesto, kde sa budú vykonáva� kontroly a potrebné skú�ky.

5. Ak vzorka pod¾a tohto nariadenia vyhovuje, vystaví autorizovaná osoba �iadate¾ovi certifikát. Certifikát
obsahuje meno a adresu výrobcu, závery kontroly a údaje potrebné na identifikáciu schválenej vzorky.
Zoznam príslu�ných èastí dokumentácie sa prikladá k certifikátu a jednu kópiu uchováva autorizovaná
osoba.
Ak je �iados� výrobcu o certifikát zamietnutá, autorizovaná osoba toto zamietnutie podrobne odôvodní.
Urèí sa spôsob mo�nej nápravy.

6. O v�etkých zmenách schváleného výrobku �iadate¾ upovedomí autorizovanú osobu, ktorá uchováva doku-
mentáciu k certifikátu, ak tieto zmeny mô�u ovplyvni� zhodu s technickými po�iadavkami alebo predpísanými
podmienkami pou�ívania výrobku, vydá sa dodatoèné schválenie. Toto dodatoèné schválenie sa vydáva
formou dodatku k pôvodnému certifikátu.

7. Autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslu�né údaje a informácie o certifikátoch
a ich dodatkoch vydaných a odòatých.

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.
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8. Ostatné autorizované osoby mô�u dosta� kópie certifikátov a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom sú
kedyko¾vek k dispozícii ostatným autorizovaným osobám.

9. Výrobca uchováva spolu s dokumentáciou kópie certifikátov a ich dodatkov najmenej desa� rokov od
posledného dòa výroby.
Ak výrobca nepôsobí v Slovenskej republike, zodpovedá za uchovávanie dokumentácie osoba, ktorá uvádza
výrobok na trh.

II. Posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom [pod¾a § 12 ods. 3 písm. c) zákona]

1. Tento postup opisuje tú èas�, pod¾a ktorej výrobca zais�uje a prehlasuje, �e výbu�niny sú v zhode so vzorkou
opísanou v certifikáte a vyhovujú technickým po�iadavkám tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
Výrobca umiestni na ka�dú výbu�ninu oznaèenie CE pod¾a § 21 zákona alebo slovenskú znaèku zhody pod¾a
§ 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode.

2. Výrobca prijme v�etky opatrenia potrebné na to, aby výrobný postup zais�oval zhodu vyrobeného výrobku so
vzorkou opísanou v certifikáte a s technickými po�iadavkami tohto nariadenia.

3. Výrobca uchováva kópiu vyhlásení o zhode najmenej desa� rokov od vyrobenia posledného výrobku.
Ak výrobca nepôsobí v Slovenskej republike, zodpovedá za uchovávanie dokumentácie osoba, ktorá uvedie
výrobok na trh.

4. Autorizovaná osoba zvolená výrobcom vykoná alebo nechá vykona� v náhodných intervaloch kontroly
výrobku. Vhodná vzorka dokonèených výrobkov odobratá na mieste autorizovanou osobou sa skontroluje
a vykonajú sa vhodné skú�ky vymedzené v príslu�nom technickom predpise alebo v slovenskej technickej
norme pod¾a § 5 zákona alebo pod¾a rovnocennej skú�ky na overenie zhody výrobku s technickými po�iadav-
kami tohto nariadenia. Ak jedna kontrolovaná vzorka alebo viacej kontrolovaných vzoriek výrobkov nie je
v zhode, autorizovaná osoba prijme príslu�né opatrenia.
Výrobca na zodpovednos� autorizovanej osoby oznaèí výrobok jej identifikaèným kódom poèas výrobného
procesu.

III. Posúdenie systému kvality výroby [pod¾a § 12 ods. 3 písm. d) zákona]

1. Tento postup opisuje èas�, pod¾a ktorej výrobca, ktorý plní úlohy pod¾a bodu 2, zais�uje a vyhlasuje, �e
výbu�niny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú technickým po�iadavkám tohto nariade-
nia. Výrobca umiestni na ka�dú výbu�ninu oznaèenie CE pod¾a § 21 zákona alebo slovenskú znaèku zhody
pod¾a § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné vyhlásenie o zhode. Toto oznaèenie je doplnené identifi-
kaèným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za in�pekciu pod¾a bodu 4.

2. Výrobca pou�íva schválený systém kvality na výrobu, výstupnú kontrolu a skú�anie pod¾a bodu 3. Podlieha
in�pekcii pod¾a bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca podá �iados� o posúdenie svojho systému kvality na urèené druhy výbu�nín autorizovanej osobe,
ktorú si sám zvolí. �iados� obsahuje
a) v�etky podstatné informácie o danej kategórii výbu�nín,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) dokumentáciu schválenej vzorky a kópiu certifikátu.

3.2 Systém kvality zabezpeèuje zhodu výbu�nín so vzorkou a opísaným postupom v certifikáte a s technickými
po�iadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
V�etky prvky, po�iadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme
písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality umo�òuje jednotnú interpretáciu
programov, plánov, príruèiek a záznamov týkajúcich sa kvality. Obsahuje najmä nále�itý opis
a) cie¾ov kvality a organizaènej �truktúry, zodpovednosti a právomocí managmentu s oh¾adom na kvalitu

výbu�nín,
b) výrobných postupov, metód kontroly a zabezpeèovania kvality a postupov a systematických èinností,

ktoré sa pou�ívajú,
c) kontroly a skú�ky, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, poèas výroby a po nej a ich poèet,
d) záznamov o kvalite, napr. in�pekèné správy, dátumy a výsledky skú�ok, údaje o kalibrácii a správy

o kvalifikácii príslu�ných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti atï.,
e) prostriedkov umo�òujúcich kontrolu dosahovania po�adovanej kvality výbu�niny a úèinného systému

zabezpeèenia kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality na urèenie, èi vyhovuje po�iadavkám uvedeným v bode 3.2.
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Predpokladá zhodu s po�iadavkami systémov kvality, ktoré zodpovedajú príslu�nej slovenskej technickej
norme. V skupine vykonávajúcej in�pekciu je aspoò jeden èlen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním
príslu�nej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahàòa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.
Rozhodnutie in�pekcie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery kontroly a odôvodnené závery
posúdenia.

3.4 Výrobca sa zavia�e na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udr�uje ho tak, �e
je stále vhodný a úèinný.
Výrobca priebe�ne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o ka�dej zamý�¾anej zmene
v systéme kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi zmenený systém kvality aj naïalej vyhovuje
po�iadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo èi je treba nové posúdenie. Svoj záver oznámi výrobcovi. V oznámení
sú uvedené závery in�pekcie a odôvodnenie.

4. Výkon in�pekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby

4.1 Úèelom in�pekcie je zabezpeèi�, aby výrobca nále�ite plnil záväzky plynúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Na úèely in�pekcie výrobca umo�ní autorizovanej osobe vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do
priestorov kontroly a skú�ania a poskytne jej v�etky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) správy súvisiace so systémom kvality, ako sú in�pekèné správy a výsledky skú�ok, údaje o kalibrácii,

správy o kvalifikácii príslu�ných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atï.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva in�pekciu, aby zistila, èi výrobca dodr�uje a pou�íva systém kvality
a predkladá mu správu o in�pekcii.

4.4 Autorizovaná osoba mô�e naviac vykonáva� neoèakávané in�pekcie u výrobcu. Pri týchto kontrolách mô�e
autorizovaná osoba, ak je treba, vykonáva� alebo necha� vykona� skú�ky na overenie správneho fungovania
systému kvality. Autorizovaná osoba predlo�í výrobcovi správu o in�pekcii, a ak vykonala skú�ku, správu
o skú�ke.

5. Výrobca uchováva najmenej desa� rokov od vyrobenia posledného výrobku k dispozícii kontrolnym orgánom
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy autorizovanej osoby, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba poskytne ostatným autorizovaným osobám podstatné informácie o vydaných a odòatých
schváleniach systémov kvality.

IV. Posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku [pod¾a § 12 ods. 3 písm. e) zákona]

1. Tento postup opisuje èas�, pod¾a ktorej výrobca, ktorý plní úlohy ustanovené v bode 2, zais�uje a vyhlasuje,
�e výbu�niny sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte. Výrobca umiestni na ka�dú výbu�ninu oznaèenie
CE pod¾a § 21 zákona alebo slovenskú znaèku zhody pod¾a § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá písomné
vyhlásenie o zhode. Oznaèenie je doplnené identifikaèným kódom autorizovanej osoby zodpovednej za
in�pekciu pod¾a bodu 4.

2. Výrobca pou�íva schválený systém kvality na kontrolu a skú�ky dokonèených výbu�nín pod¾a bodu 3.
Podlieha in�pekcii pod¾a bodu 4.

3. Systém zabezpeèenia kvality

3.1 Výrobca podá �iados� o posúdenie svojho systému kvality na výbu�niny autorizovanej osobe, ktorú si sám
zvolí. �iados� obsahuje
a) v�etky vhodné informácie pre kategóriu uva�ovaných výbu�nín,
b) dokumentáciu systému kvality,
c) dokumentáciu týkajúcu sa schválenej vzorky a kópiu certifikátu.

3.2 Ka�dá výbu�nina sa na základe systému kvality kontroluje a vykonávajú sa vhodné skú�ky vymedzené
v príslu�nom technickom predpise alebo slovenských technických normách pod¾a § 5 zákona alebo rovno-
cenné skú�ky na overenie jej zhody s technickými po�iadavkami tohto nariadenia. V�etky prvky, po�iadavky
a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomných zásad, postupov
a pokynov. Dokumentácia systému kvality umo�òuje jednotnú interpretáciu programov, plánov, príruèiek
a záznamov týkajúcich sa kvality. Obsahuje najmä nále�itý opis
a) cie¾ov kvality a organizaènej �truktúry, zodpovednosti a právomocí vedenia s oh¾adom na kvalitu výrobku,
b) kontrol a skú�ok, ktoré sa vykonávajú po výrobe,
c) prostriedkov kontroly fungovania systému kvality,

Strana 1974 Zbierka zákonov è. 179/2001 Èiastka 77



d) záznamov o kvalite, napr. in�pekèné správy a výsledky skú�ok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii
príslu�ných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atï.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, aby urèila, èi vyhovuje po�iadavkám uvedeným v bode 3.2.
Predpokladá zhodu s po�iadavkami systémov kvality, ktoré zodpovedajú príslu�nej slovenskej technickej
norme.
V skupine vykonávajúcej posudzovanie je aspoò jeden èlen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslu�nej
výrobnej technológie. Postup posudzovania zahàòa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery in�pekcie a odôvodnenie.

3.4 Výrobca sa zavia�e plni� úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udr�ova� ho tak, �e je stále
vhodný a úèinný.
Výrobca priebe�ne informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o ka�dej zamý�¾anej zmene
v systéme kvality.
Autorizovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi zmenený systém kvality aj naïalej vyhovuje
po�iadavkám uvedeným v bode 3.2 alebo èi je treba nové posúdenie.
Svoj záver oznámi výrobcovi. V oznámení sú uvedené závery in�pekcie a odôvodnenie.

4. Výkon in�pekcie v rámci zodpovednosti autorizovanej osoby

4.1 Úèelom in�pekcie je zabezpeèi�, aby výrobca nále�ite plnil úlohy vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Na úèely in�pekcie výrobca umo�ní autorizovanej osobe vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do
priestorov kontroly a skú�ania a poskytne jej v�etky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému kvality,
b) dokumentáciu o výbu�nine,
c) záznamy o kvalite, ako sú in�pekèné správy a údaje o skú�kach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii

príslu�ných zamestnancov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atï.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva in�pekcie, aby zistila, èi výrobca udr�uje a pou�íva systém kvality
a predkladá výrobcovi správu o in�pekcii.

4.4 Autorizovaná osoba mô�e vykonáva� neoèakávané in�pekcie u výrobcu. Pri týchto in�pekciách mô�e autori-
zovaná osoba, ak je to potrebné, vykonáva� alebo necha� vykona� skú�ky na overenie správneho fungovania
systému kvality. Autorizovaná osoba predlo�í výrobcovi správu o prehliadke, a ak vykonala skú�ku, správu
o skú�ke.

5. Výrobca uchováva najmenej desa� rokov od vyrobenia posledného výrobku k dispozícii pre kontrolne orgány
a) dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
b) zmeny uvedené v bode 3.4,
c) rozhodnutia a správy oznámeného subjektu, ktoré sú uvedené v bodoch 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba poskytne ostatným autorizovaným osobám podstatné informácie o vydaných a odòatých
schváleniach systémov kvality.

V. Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom [pod¾a § 12 ods. 3 písm. f) zákona]

1. Tento postup opisuje èas�, pod¾a ktorej výrobca zais�uje a vyhlasuje, �e výbu�niny podliehajúce ustanoveniam
bodu 3 sú v zhode so vzorkou opísanou v certifikáte a vyhovujú príslu�ným po�iadavkám tohto nariadenia.

2. Výrobca prijme v�etky opatrenia potrebné na to, aby výrobný postup zais�oval zhodu výrobkov so vzorkou
opísanou v certifikáte a s technickými po�iadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú. Na ka�dý
výrobok umiestni oznaèenie CE pod¾a § 21 zákona alebo slovenskú znaèku zhody pod¾a § 17 ods. 2 písm. a)
zákona a vydá vyhlásenie o zhode.

3. Autorizovaná osoba vykoná vhodné in�pekcie a skú�ky, aby skontrolovala zhodu výbu�niny s technickými
po�iadavkami tohto nariadenia a in�pekciou a skú�aním ka�dej výbu�niny postupom opísaným v bode 4.
Výrobca najmenej desa� rokov od dátumu výroby poslednej výbu�niny uchováva kópiu vyhlásenia o zhode.

4. In�pekcia a skú�anie ka�dej výbu�niny

4.1 V�etky výbu�niny sa jednotlivo skontrolujú a vykonajú sa vhodné skú�ky vymedzené v príslu�nom technic-
kom predpise alebo slovenských technických normách pod¾a § 5 zákona alebo skú�ky rovnocenné, na úèel
overenia ich zhody so vzorkou a po�iadavkami tohto nariadenia.

4.2 Autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripoji� svoj identifikaèný kód na ka�dú schválenú výbu�ninu
a vypracuje písomný certifikát s odvolaním sa na vykonané skú�ky.

4.3 Výrobca predlo�í na �iados� certifikáty vystavené autorizovanou osobou.
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VI. Overovanie zhody ka�dého výrobku s certifikovaným typom [pod¾a § 12 ods. 3 písm. g) zákona]

1. Tento postup opisuje èas�, pod¾a ktorej výrobca zais�uje a vyhlasuje, �e výbu�nina, ktorá dostala certifikát
uvedený v bode 2, spåòa príslu�né po�iadavky tohto nariadenia. Výrobca na výrobok umiestni oznaèenie CE
pod¾a § 21 zákona alebo slovenskú znaèku zhody pod¾a § 17 ods. 2 písm. a) zákona a vydá vyhlásenie o zhode.

2. Autorizovaná osoba skontroluje výbu�ninu a vykoná vhodné skú�ky ustanovené v príslu�nom technickom
predpise alebo slovenskej technickej norme pod¾a § 5 ods. 6 zákona alebo skú�ky rovnocenné, aby zaistila
jej zhodu s technickými po�iadavkami tohto nariadenia.
Autorizovaná osoba pripojí alebo nechá pripoji� na schválenú výbu�ninu svoj identifikaèný kód a vypracuje
certifikát s odvolaním sa na vykonané skú�ky.

3. Dokumentácia umo�òuje posúdenie zhody s po�iadavkami tohto nariadenia a porozumenie návrhu, výrobe
a fungovaniu výbu�niny. Dokumentácia obsahuje v miere potrebnej na posúdenie
a) v�eobecný opis výrobku,
b) projektové a výrobné výkresy a plány kon�trukèných èastí a skupín, okruhy zapojenia obvodov atï.,
c) opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie výkresov uvedených v písmene b) a schém a fungovanie

výbu�niny alebo ochranného systému,
d) zoznam slovenských technických noriem pod¾a § 5 zákona pou�ívaných úplne alebo èiastoène a opis

rie�ení prijatých na splnenie technických po�iadaviek tohto nariadenia, ak sa nepou�ili slovenské
technické normy pod¾a § 5 ods. 5 zákona,

e) výsledky uskutoènených kon�trukèných výpoètov, skú�ok, vykonaných in�pekcií atï.,
f) správy o skú�kach.
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MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

1. Autorizovaná osoba, jej riadite¾ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skú�ok nie sú
kon�truktérmi, výrobcami, dodávate¾mi alebo u�ívate¾mi výbu�nín, ktoré kontrolujú, ani ich poverenými
zástupcami. Nie sú zainteresovaní priamo alebo ako splnomocnení zástupcovia na navrhovaní, kon�trukcii,
predaji alebo údr�be týchto výbu�nín. Táto po�iadavka nevyluèuje mo�nos� výmeny technických informácií
medzi výrobcami a týmto orgánom.

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skú�ky s najvy��ím
stupòom profesionality a technickej spôsobilosti a nesmú by� vystavení �iadnym tlakom a pohnútkam,
osobitne finanèným, ktoré by mohli ovplyvni� ich posudok alebo výsledok kontroly, najmä od osôb alebo
skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledkoch overovania.

3. Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umo�-
òujú riadne vykonáva� administratívne a technické úlohy spojené s overovaním, má prístup k zariadeniu
potrebnému na osobitné overovanie.

4. Zamestnanci zodpovední za kontroly majú
a) dôkladný technický a odborný výcvik,
b) dostatoèné znalosti o po�iadavkách na vykonávanie skú�ky a zodpovedajúce skúsenosti s týmito skú�-

kami,
c) spôsobilos� vystavova� certifikáty, záznamy a správy vy�adované na zaznamenanie priebehu skú�ok.

5. Nestrannos� zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaruèená. Ich odmena nezávisí od poètu vykonaných
skú�ok ani od výsledkov týchto skú�ok.

6. Autorizovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak nie je táto zodpovednos� krytá �tátom pod¾a
v�eobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skú�ky.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby sú zaviazaní zachova� mlèanlivos� vo vz�ahu ku v�etkým informáciám
získaným pri plnení svojich úloh, s výnimkou priameho rokovania s príslu�nými orgánmi Slovenskej repub-
liky, v ktorej sa táto èinnos� vykonáva v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia v�eobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.
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OZNAÈENIE CE

Oznaèenie CE sa skladá z písmen �CE� pod¾a § 21 zákona.

Ak je oznaèenie zmen�ené alebo zväè�ené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.

Jednotlivé prvky oznaèenia CE majú pribli�ne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 179/2001 Z. z.
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180

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

zo 16. mája 2001,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických po�iadavkách
a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá urèené na rekreaèné úèely

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 5 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických po�ia-
davkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len �zákon�) na-
riaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Do skupiny urèených výrobkov �plavidlá urèené
na rekreaèné úèely� (ïalej len �rekreaèné plavidlá�)
pod¾a § 9 ods. 1 zákona patria dokonèené rekreaèné
plavidlá, èiastoène dokonèené rekreaèné plavidlá a ich
komponenty, ak sú samostatnými výrobkami alebo ak
sú zabudované do plavidiel na zabezpeèenie pohybu
plavidla, bezpeènosti plavby a ochrany zdravia ich po-
u�ívate¾ov a ochrany �ivotného prostredia.

(2) Do skupiny urèených výrobkov pod¾a odseku 1
nepatria
a) plavidlá urèené výhradne na pretekárske úèely vrá-

tane pretekárskych veslíc, ak sú takto oznaèené
výrobcom,

b) kajaky a kanoe, gondoly a �liapacie plavidlá,
c) windsurfingy,
d) surfy s pohonom, osobné plavebné prostriedky

a iné podobne poháòané plavidlá,
e) pôvodné a individuálne kópie historických plavidiel

vyprojektované pred rokom 1950 a postavené pre-
va�ne z pôvodných materiálov a takto oznaèené vý-
robcom,

f) experimentálne plavidlá za predpokladu, �e nie sú
uvádzané na trh,

g) plavidlá postavené na vlastné pou�ívanie za predpo-
kladu, �e nie sú uvádzané na trh poèas piatich rokov,

h) plavidlá s posádkou �peciálne urèené na prepravu
cestujúcich na komerèné úèely, predov�etkým tie,
ktoré podliehajú povinnej klasifikácii1) bez oh¾adu
na poèet cestujúcich,

i) plavidlá schopné ponárania,
j) vzná�adlá,
k) hydrolety.

§ 2

Rekreaèné plavidlo

(1) Rekreaèným plavidlom na úèely tohto nariadenia

sa rozumie plavidlo bez oh¾adu na spôsob pohonu
s då�kou lodného telesa od 2,5 m do 24 m urèené na
�portové a oddychové úèely,2) ak sa jeho då�ka meria
pod¾a príslu�ných harmonizovaných noriem.

(2) Rekreaèným plavidlom pod¾a odseku 1 je aj to
plavidlo, ktoré sa pou�íva na prenájom alebo na výcvik
vykonávania rekreaèných plavieb.

§ 3

Podrobnosti o základných po�iadavkách

(1) Rekreaèné plavidlo mo�no  uvies� na trh alebo do
prevádzky na pou�ívanie pod¾a urèeného úèelu, ak
bolo správne skon�truované a udr�iavané a ak ne-
ohrozuje oprávnený záujem pod¾a § 1 písm. a) zákona.

(2) Ak rekreaèné plavidlo spåòa po�iadavky pod¾a
prílohy è. 1, predpokladá sa, �e spåòa po�iadavky
pod¾a tohto nariadenia.

(3) Po�iadavky pod¾a § 7 ods. 2 zákona vz�ahujúce
sa na zhodu rekreaèných plavidiel s po�iadavkami
pod¾a prílohy è. 1 sa pova�ujú za splnené, ak rekre-
aèné plavidlo spåòa po�iadavky slovenských technic-
kých noriem, ktoré preberajú harmonizované európ-
ske technické normy pod¾a § 5 ods. 5 zákona.

§ 4

Opatrenia pred uvedením výrobku na trh
a do prevádzky

(1) Dokonèené rekreaèné plavidlo mo�no uvies� na
trh alebo do prevádzky, ak
a) spåòa základné po�iadavky,
b) má príslu�nú dokumentáciu,
c) bolo vykonané posúdenie zhody vrátane vyhlásenia

o zhode,
d) je oznaèené znaèkou zhody.

(2) Èiastoène dokonèené rekreaèné plavidlo mo�no
uvies� na trh, ak
a) spåòa základné po�iadavky,
b) má príslu�nú dokumentáciu,
c) bolo vykonané posúdenie zhody,
d) bolo vydané vyhlásenie o zhode na èiastoène do-

konèené plavidlo.

1) § 32 ods. 4 zákona è. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 písm. f) zákona è. 338/2000 Z. z. 
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(3) Komponent pod¾a prílohy è. 2 mo�no uvies� na
trh alebo do prevádzky, ak
a) spåòa základné po�iadavky,
b) má príslu�nú dokumentáciu,
c) bolo vykonané posúdenie zhody vrátane vyhlásenia

o zhode,
d) je oznaèený znaèkou zhody.

§ 5

Výstavy a predvádzanie

(1) Rekreaèné plavidlo, ktoré nespåòa po�iadavky
pod¾a tohto nariadenia, mo�no prezentova� na obchod-
ných trhoch, výstavách, predvádzaniach a podobných
podujatiach, len ak je vidite¾ne oznaèené. Výrobca
alebo splnomocnený zástupca pri jeho predvádzaní
musí prija� opatrenia na zabezpeèenie ochrany zúèast-
nených osôb.

(2) Rekreaèné plavidlo pod¾a odseku 1 mo�no uvies�
na trh alebo do prevádzky a� po splnení ustanovení
tohto nariadenia.

§ 6

Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody

Pred vyrobením a uvedením rekreaèného plavidla na
trh výrobca alebo splnomocnený zástupca vykoná pre
plavidlá kategórie A, B, C a D posúdenie zhody pod¾a
prílohy è. 1 bodu 1 takto:
a) kategória A a B

1. plavidlo s då�kou trupu men�ou ako 12 m � pod¾a
postupu uvedeného v prílohe è. 6 písm. a),

2. plavidlo s då�kou trupu od 12 m do 24 m � pod¾a
postupu uvedeného v prílohách è. 7 a 8 alebo
pod¾a postupov uvedených v § 12 ods. 3 písm. b)
a d) alebo b) a f), alebo g), alebo h) zákona,

b) kategória C
1. plavidlo s då�kou trupu od 2,5 m do 12 m

a) tam, kde sú splnené harmonizované slovenské
technické normy vz�ahujúce sa na podrobnosti
technických po�iadaviek uvedených v prílohe
è. 1 bodoch 3.2 a 3.3, uplatòuje sa vnútorná
kontrola výroby pod¾a prílohy è. 5,

b) tam, kde sa nepou�ijú harmonizované slovenské
technické normy vz�ahujúce sa na podrobnosti
technických po�iadaviek uvedených v prílohe
è. 1 bodoch 3.2 a 3.3, uplatòuje sa vnútorná
kontrola výroby a doplòujúce overovanie pod¾a
prílohy è. 6,

2. plavidlo s då�kou trupu od 12 m do 24 m � typová
skú�ka pod¾a § 12 ods. 3 písm. b) zákona a pod¾a
prílohy è. 7 doplnená postupom pod¾a § 12 ods. 3
písm. c) zákona a pod¾a prílohy è. 8 alebo nie-
ktorým ïal�ím postupom pod¾a § 12 ods. 3 písm.
b) a d) alebo b) a f), alebo g), alebo h) zákona,

c) kategória D
plavidlo s då�kou trupu od 2,5 m do 24 m � vnútor-
ná kontrola výroby pod¾a prílohy è. 5,

d) komponent pod¾a prílohy è. 2 � akýko¾vek z postu-
pov pod¾a § 12 ods. 3 písm. b) a c) alebo b) a d),
alebo b) a f), alebo g), alebo h) zákona.

§ 7

Dokumentácia

Výrobca alebo splnomocnený zástupca zabezpeèí na
rekreaèné plavidlo, jeho kategóriu alebo komponent
pod¾a § 6 pred uvedením na trh alebo do prevádzky
dokumentáciu pod¾a prílohy è. 13 tak, aby sa na
po�iadanie mohla predlo�i� autorizovanej osobe alebo
orgánom doh¾adu.

§ 8

Obsah vyhlásenia o zhode

(1) Výrobca alebo splnomocnený zástupca vydá na
dokonèené rekreaèné plavidlo alebo na zariadenie
pred uvedením na trh alebo do prevádzky vyhlásenie
o zhode pod¾a prílohy è. 15.

(2) Výrobca alebo splnomocnený zástupca vydá na
èiastoène dokonèené rekreaèné plavidlo pred uvede-
ním na trh vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 3.

(3) Výrobca alebo splnomocnený zástupca vydá na
komponent vyhlásenie o zhode, ktorým sa pod¾a jeho
urèenia deklaruje zhoda s príslu�nými ustanoveniami
prílohy è. 1.

§ 9

Znaèka zhody

(1) Na rekreaèné plavidlo, ktoré spåòa základné po-
�iadavky a uvádza sa na trh, sa umiestòuje oznaèenie
CE pod¾a prílohy è. 4.

(2) Oznaèenie CE sa na rekreaènom plavidle umiest-
òuje priamo na plavidle alebo na obale vidite¾ne,
èitate¾ne a nezmazate¾ne. Oznaèenie CE sa dopåòa
identifikaèným kódom autorizovanej osoby, ktorá je
zodpovedná za in�pekciu pod¾a postupov uvedených
v prílohách è. 6, 9, 10, 11 a 12.

(3) Umiestòovanie ïal�ích znaèiek alebo nápisov na
rekreaènom plavidle alebo na komponentoch, alebo na
ich obaloch je prípustné, len ak vidite¾nos� a legitímnos�
oznaèenia CE nie je obmedzená a ak neuvádzajú iné
osoby do omylu v súvislosti so zamieòaním významu
alebo formy oznaèenia CE.

(4) Ak oznaèenie CE bolo nesprávne umiestnené,
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca zabezpeèí,
aby oznaèenie CE bolo umiestnené pod¾a tohto naria-
denia.

(5) Ak rekreaèné plavidlo podlieha aj iným technic-
kým predpisom, ktoré upravujú pou�ívanie oznaèenia
CE, potom toto oznaèenie znamená, �e výrobok spåòa
aj ustanovenia týchto technických predpisov. Ak v�ak
technický predpis umo�òuje výrobcovi v prechodnom
období vybra� si systém, ktorý pou�ije, oznaèenie CE
znamená, �e rekreaèné plavidlo spåòa len ustanovenia
technických predpisov uplatòovaných výrobcom.
V tomto prípade sú osobitosti týchto technických
predpisov s aplikovanými technickými po�iadavkami
vy�pecifikované v dokumentácii alebo v návodoch vy-
�adovaných na základe týchto po�iadaviek a sú k vý-
robkom prilo�ené.
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§ 10

Autorizovaná osoba

(1) Autorizovaná osoba pod¾a § 11 zákona na vyko-
návanie èinností v postupoch posudzovania zhody
pod¾a § 6 spåòa minimálne kritériá pod¾a prílohy è. 14.

(2) Autorizovanú osobu pod¾a odseku 1 mô�e notifi-
kova� Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú�obníc-
tvo Slovenskej republiky (ïalej len �úrad�) pod¾a § 8
ods. 3 písm. b) zákona. Táto notifikácia obsahuje ur-
èenie rozsahu autorizácie a identifikaèný kód, ktorý jej
vopred pridelí Komisia Európskej únie.

(3) Ak autorizovaná osoba prestane spåòa� kritériá
pod¾a prílohy è. 14, úrad notifikáciu zru�í a informuje
o tom Komisiu Európskej únie a èlenské �táty Európ-
skeho spoloèenstva.

§ 11

Prechodné a závereèné ustanovenia

(1) Ustanovenia § 9 a 10 ods. 2 a 3 nadobúdajú
úèinnos� súèasne s úèinnos�ou príslu�ných medziná-
rodných dohôd s Európskou úniou o pou�ívaní ozna-
èenia CE a o notifikácii (ïalej len �dohoda�).

(2) Do nadobudnutia úèinnosti dohody pod¾a odse-
ku 1 sa rekreaèné plavidlá pri uvedení na trh alebo do
prevádzky oznaèia slovenskou znaèkou zhody CSK
pod¾a § 18 zákona.

§ 12

Úèinnos�

Toto nariadenie nadobúda úèinnos� 1. júna 2001.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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PODROBNOSTI O ZÁKLADNÝCH PO�IADAVKÁCH NA PROJEKTOVANIE
A STAVBU REKREAÈNÝCH PLAVIDIEL

1. Projektové kategórie lodí

Projektová kategória Sila vetra
(Beaufortova stupnica)

Hodnota vý�ky vån
(H 1/3, v metroch)

A � Oceánska plavba viac ako 8 4 m a viac

B � Morská plavba do 8 do 4 m

C � Príbre�ná plavba do 6 do 2 m

D � Plavba v chránených vodách do 4 do 0,5 m

A. OCEÁNSKA PLAVBA: Projektovaná na dlhé plavby, pri ktorých mô�u by� podmienky presahujúce hodnoty sily
vetra 8 (Beaufortovej stupnice) a vý�ka vån 4 m a viac a plavidlá sú väè�inou sebestaèné.

B. MORSKÁ PLAVBA: Projektovaná na plavbu na otvorenom mori, kde podmienky sily vetra mô�u by� a� do hodnoty
8 (Beaufortovej stupnice) vrátane a kde vý�ka vån dosahuje a� do hodnoty 4 m vrátane.

C. PRÍBRE�NÁ PLAVBA: Projektovaná na pobre�nú plavbu a plavbu vo väè�ích zátokách, ústiach riek, na jazerách
a riekach, kde sila vetra mô�e dosiahnu� a� do hodnoty 6 (Beaufortovej stupnice) vrátane a kde vý�ka vån
dosahuje a� do hodnoty 2 m vrátane.

D. PLAVBA V CHRÁNENÝCH VODÁCH: Projektovaná na plavbu na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde sila
vetra mô�e dosiahnu� a� do hodnoty 4 (Beaufortovej stupnice) vrátane a kde vý�ka vån dosahuje a� do hodnoty
0,5 m vrátane.

Plavidlá ka�dej kategórie sa navrhujú a kon�truujú tak, aby vyhovovali týmto parametrom vzh¾adom na stabilitu,
plávate¾nos� a iné príslu�né základné po�iadavky uvedené v tejto prílohe a mali dobré vlastnosti ovládate¾nosti.

2. V�eobecné po�iadavky na projektovanie
Rekreaèné plavidlá a komponenty uvedené v prílohe è. 2 spåòajú základné technické po�iadavky do tej miery,
ako sa to od nich vy�aduje.

2.1 Identifikácia trupu
Ka�dé plavidlo sa oznaèí identifikaèným kódom trupu vrátane týchto informácií:
a) kód výrobcu,
b) krajina výroby,
c) osobitné výrobné èíslo,
d) rok výroby,
e) model roka.
Príslu�ná harmonizovaná slovenská technická norma udáva podrobnosti o týchto po�iadavkách.

2.2 �títok výrobcu
Ka�dé plavidlo sa vybaví pevne pripevným �títkom namontovaným oddelene od identifikaèného kódu trupu
plavidla, ktorý obsahuje tieto informácie:
a) názov výrobcu,
b) oznaèenie CE (príloha è. 4),
c) kategória projektu lode pod¾a bodu 1,
d) najväè�ie za�a�enie odporúèané výrobcom pod¾a bodu 3.6,
e) výrobcom odporuèený poèet prepravovaných osôb, na ktorý je plavidlo navrhnuté.

2.3 Ochrana pred pádom cez palubu a mo�nos� opätovného nalodenia
V závislosti od kategórie projektu sa plavidlo navrhne tak, aby minimalizovalo nebezpeèenstvo pádu cez
palubu a umo�òovalo opätovné nalodenie.

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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2.4 Vidite¾nos� z hlavného kormidelného miesta
Na motorových èlnoch hlavné stanovi�te ovládania plavidla umo�òuje osobe odborne spôsobilej na vedenie
plavidla za normálnych podmienok pou�ívania (rýchlosti a za�a�enia) dobrú vidite¾nos� na v�etky smery.

2.5 Príruèka majite¾a
Ka�dé plavidlo sa vybaví príruèkou majite¾a v �tátnom jazyku. Táto príruèka upozoròuje na nebezpeèenstvo
po�iaru a potopenia plavidla a obsahuje informácie uvedené v bodoch 2.2, 3.6 a 4, ako aj hmotnos�
neza�a�eného plavidla v kilogramoch.

3. Úplnos� a kon�trukèné po�iadavky

3.1 Kon�trukcia
Výber a kombinácia materiálov a kon�trukcia zabezpeèujú, aby bolo plavidlo dostatoène pevné vo v�etkých
oh¾adoch. Mimoriadna pozornos� je venovaná kategórii projektu pod¾a bodu 1 a najväè�iemu za�a�eniu
odporuèenému výrobcom pod¾a bodu 3.6.

3.2 Stabilita a vo¾ný bok
Plavidlo má dostatoènú stabilitu a vo¾ný bok vzh¾adom na svoju projektovú kategóriu pod¾a bodu 1 a na
výrobcom odporúèané najväè�ie za�a�enie pod¾a bodu 3.6.

3.3 Výtlak a plávate¾nos�
Plavidlo sa kon�truuje tak, aby boli zabezpeèené charakteristiky plávate¾nosti zodpovedajúce jeho projektovej
kategórii pod¾a bodu 1 a najväè�iemu za�a�eniu odporuèenému výrobcom pod¾a bodu 3.6. V�etky obývate¾né
viactrupové plavidlá sa kon�truujú tak, aby mali dostatoèný výtlak, aby zostali pláva� aj v prevrátenej polohe.
Plavidlá men�ej då�ky ako 6 m, ktoré sú náchylné na zalievanie cez vo¾ný bok a ak sa pou�ívajú vo svojej
projektovej kategórii, vybavia sa príslu�nými prostriedkami plávate¾nosti pre prípad ich zaplavenia.

3.4 Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe
Otvory v trupe, na palube a v nadstavbe, ak sú zatvorené, nezoslabujú kon�trukènú celistvos� plavidla ani
neporu�ujú jeho vodotesnos�.
Okná, boèné okná, dvere a kryty otvorov vydr�ia tlak vody úmerný tomu, s akým sa mô�u stretnú�
v �pecifických situáciách, ako aj bodovému za�a�eniu vyvinutému váhou osoby pohybujúcej sa po palube.
Priechodné armatúry trupu navrhnuté na umo�nenie prietoku vody do trupu alebo z trupu pod vodoryskou
zodpovedajúcou výrobcom odporúèanému najväè�iemu ponoru pod¾a bodu 3.6 sa vybavia prostriedkami na
uzavretie prietoku, ktoré sú ¾ahko prístupné.

3.5 Zaplavenie
V�etky plavidlá sa kon�truujú tak, aby minimalizovali nebezpeèenstvo ich potopenia. Mimoriadna pozornos�
sa venuje najmä
a) kokpitu a svetlíkom, ktoré by mali by� samoodvodòujúce alebo by mali ma� iné spôsoby na odvedenie vody

mimo priestorov plavidla,
b) vetracím zariadeniam,
c) odstraòovaniu vody èerpadlami alebo inými prostriedkami.

3.6 Najväè�ie za�a�enie odporúèané výrobcom
Výrobcom odporúèané najväè�ie za�a�enie lode vrátane paliva, vody, zásob potravín, rôzneho zariadenia
a osôb (v kilogramoch), na ktoré bolo plavidlo navrhnuté a ktoré je oznaèené na �títku výrobcu, je stanovené
pod¾a kon�trukènej kategórie (bod 1), stability a vo¾ného boku (bod 3.2), výtlaku a plávate¾nosti (bod 3.3).

3.7 Ulo�enie záchranných prostriedkov
V�etky plavidlá kategórie A a B a plavidlá kategórie C a D dlh�ie ako �es� metrov sa vybavia jedným alebo
viacerými úlo�nými miestami pre záchranný ostrovèek alebo pre èlny dostatoène ve¾kej kapacity na umiestne-
nie osôb, na ktorých prepravu bolo plavidlo navrhnuté tak, ako to odporúèa výrobca. Miesta na umiestnenie
osôb sú ¾ahko prístupné v akomko¾vek èase.

3.8 Únik
V�etky obývate¾né viactrupové plavidlá presahujúce 12 m sa vybavujú núdzovými únikovými mo�nos�ami
pre prípad prevrátenia.
V obývate¾ných èastiach plavidiel sa vyhotovujú únikové cesty vedúce k únikovým východom na evakuáciu
osôb v prípade vzniku po�iaru.

3.9 Kotvenie, uviazanie a vleèenie plavidla
V�etky plavidlá s prihliadnutím na projektovú kategóriu a ich charakteristiky sa vybavujú jedným alebo
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viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami schopnými znies� zá�a� ich bezpeèného zakotvenia,
uviazania alebo vleèenia.

4. Ovládate¾nos�
Výrobca zabezpeèí, aby vlastnosti ovládania plavidla spåòali v�etky podmienky s najvýkonnej�ím motorom,
pre ktorý bolo plavidlo projektované a skon�truované. Pre v�etky rekreaèné lodné motory sa v príruèke pre
pou�ívate¾ov deklaruje najvy��í menovitý výkon motora pod¾a harmonizovaných slovenských technických
noriem.

5. Montá�ne po�iadavky

5.1 Motory a priestory pre motory

5.1.1 Zabudovaný motor
V�etky zabudované motory sa umiestòujú v uzavretých priestoroch oddelených od obytných èastí a montujú
sa tak, aby minimalizovali nebezpeèenstvo vzniku výbuchu, vzniku po�iaru alebo �írenia po�iaru, ako aj
výskytu toxických spalín, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných èastiach.
Èasti motora a príslu�enstvo, ktoré vy�adujú èastú kontrolu a/alebo servis, sú ¾ahko prístupné.
Vnútri motorového priestoru sa pou�ívajú len nehor¾avé izolaèné materiály.

5.1.2 Vetranie
Motorový priestor je vetrate¾ný. Zamedzí sa nebezpeèným priesakom vody do motorového priestoru cez v�etky
vtoky.

5.1.3 Nechránené èasti
Exponované pohyblivé alebo horúce èasti motora, ktoré by mohli spôsobi� zranenie osôb, sa úèinne zakryjú,
ak motor nie je chránený krytom alebo svojou vlastnou ochrannou kapotou.

5.1.4 Spú��anie prívesného motora
V�etky lode s prívesnými motormi majú zariadenie na zamedzenie spú��ania motora v zábere okrem prípadu,
keï motor
a) vyvinie men�í �ah ne� 500 N alebo
b) má regulátor na obmedzenie �ahu na 500 N v èase �tartovania motora.

5.2 Palivový systém

5.2.1 V�eobecne
Èerpanie, uskladnenie, odvzdu�nenie a sústava palivového systému a ich zariadenia sa navrhujú a in�talujú
tak, aby minimalizovali nebezpeèenstvo vzniku po�iaru alebo výbuchu.

5.2.2 Palivové nádr�e
Palivové nádr�e, potrubia a hadice sa zabezpeèujú a odde¾ujú alebo chránia pred akýmko¾vek významnej�ím
zdrojom tepla. Materiál, z ktorého sa nádr�e vyrábajú, a ich kon�trukcia zodpovedajú ich kapacite a typu
paliva. Priestory s palivovými nádr�ami a palivovou sústavou sa musia nepretr�ite vetra�.
Kvapalné palivo s bodom vzplanutia ni��ím ako 55 oC sa uskladòuje v nádr�iach, ktoré nie sú súèas�ou trupu
lode a sú
a) izolované od motorového priestoru a od v�etkých ïal�ích zápalných zdrojov,
b) oddelené od obytných priestorov.
Kvapalné palivo s bodom vzplanutia rovným 55 oC alebo vy��ím mô�e by� uskladnené v nádr�iach, ktoré sú
súèas�ou trupu lode.

5.3 Elektrický systém
Elektrické systémy sa navrhujú a in�talujú tak, aby zabezpeèovali normálnu prevádzku plavidla za normál-
nych podmienok pou�ívania a aby sa minimalizovalo riziko po�iaru alebo elektrického �oku.
Pozornos� treba venova� opatreniam ochrany pred pre�a�ením a ochrane v�etkých obvodov pred skratom
s výnimkou obvodov spú��ania motora, napájaných akumulátorových batérií.
Vetranie sa zabezpeèí tak, aby sa predi�lo nahromadeniu plynov, ktoré by sa mohli uvo¾ni� z batérií. Batérie
sa pevne uchytia a chránia pred vniknutím vody.

5.4 Kormidlový systém

5.4.1 V�eobecne
Kormidlový systém plavidla sa projektuje, zhotovuje a montuje tak, aby umo�òoval prenos za�a�enia kormidla
za predvídate¾ných prevádzkových podmienok.
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5.4.2 Havarijné systémy
Plachetnice a jednomotorové plavidlá so zabudovaným motorovým pohonom s dia¾kovo ovládaným systémom
riadenia kormidla sa vybavujú núdzovými prostriedkami riadenia plavidla pri zní�enej rýchlosti.

5.5 Plynový systém
Plynové systémy na bytové pou�itie sa zabezpeèujú odsávaním výparov a projektujú a montujú sa tak, aby
sa zabránilo úniku plynov a nebezpeèenstvu vzniku po�iaru a výbuchu a aby boli schopné podrobi� sa skú�ke
netesnosti. Materiály a súèiastky sú vhodné pre �pecifické pou�ité plyny a odolávajú tlakom a vplyvom
morského prostredia. Ka�dý spotrebiè sa vybavuje zariadením na poruchy horenia, ktoré je úèinné na
v�etkých horákoch. Ka�dý plynový spotrebiè sa vybaví samostatnou prípojkou rozvodného systému a ka�dý
spotrebiè sa ovláda samostatným uzáverom. Zabezpeèí sa primerané vetranie, aby sa zabránilo vzniku
nebezpeènej koncentrácie splodín horenia alebo uniknutého plynu.
Na v�etkých plavidlách s trvalo namontovaným plynovým systémom sa vyhradí miesto na ulo�enie v�etkých
plynových tlakových flia�. Vyhradené miesto sa oddelí od obývacích miestností a je dostupné iba z vonkaj�ej
strany a vetrané smerom von tak, aby akýko¾vek únik plynu bol odvedený mimo paluby. Ka�dý trvalo
namontovaný plynový systém sa po namontovaní vyskú�a.

5.6 Po�iarna ochrana

5.6.1 V�eobecne
Typ nain�talovaného zariadenia a priestorové usporiadanie plavidla berú do úvahy nebezpeèenstvo vzniku
a �írenia po�iaru. Osobitná pozornos� sa venuje okoliu zariadení, pri ktorých sa manipuluje s otvoreným
ohòom, horúcim miestam alebo motorom a pomocným zariadeniam, výtokom olejov a paliva, nezakrytým
olejovým alebo palivovým potrubiam a vyhýba sa vedeniu elektrickej in�talácie nad horúcimi miestami
strojov.

5.6.2 Po�iarnotechnické zariadenie
Plavidlo sa vybaví po�iarnotechnickým zariadením urèeným pre prípad nebezpeèenstva vzniku po�iaru. Kryty
spa¾ovacieho motora sa chránia stabilným hasiacim zariadením, z ktorého nie je potrebné v èase èinnosti pri
po�iari sníma� �iadnu èas�. Keï je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, musia by� ¾ahko
prístupné, z toho jeden hasiaci prístroj musí by� ¾ahko dostupný z hlavného stanovi��a osoby odborne
spôsobilej na vedenie plavidla.

5.7 Navigaèné pozièné svetlá
Navigaèné svetlá plavidla musia pri plavbe na mori zodpoveda� dohovoru COLREG 1972 alebo Poriadku
plavebnej bezpeènosti (CEVNI), ak ide o vnútrozemskú plavbu.

5.8 Zamedzenie úniku zneèis�ujúcich látok
Plavidlo sa kon�truuje tak, aby sa zamedzilo nepredvídanému úniku zneèis�ujúcich látok (oleja, paliva atï.)
cez palubu.
Plavidlo so zabudovanými záchodmi má
a) zberné nádr�e alebo
b) zariadenie na pripevnenie zberných nádr�í poèas doèasného pou�ívania tam, kde je vyprázdnenie ¾udských

odpadov zakázané.
Okrem toho potrubie na ¾udský odpad, ktoré prechádza trupom, má namontované ventily, ktoré sa mô�u
hermeticky uzavrie�.

Èiastka 77 Zbierka zákonov è. 180/2001 Strana 1985



  KOMPONENTY REKREAÈNÝCH PLAVIDIEL

1. Zariadenie proti vzniku po�iaru zabudovaných a prívesných motorov.

2. Zariadenie na zamedzenie spustenia prívesného motora.

3. Kormidlá, ovládacie mechanizmy a káblové vedenia.

4. Palivové nádr�e a palivové hadice.

5. Otvory a boèné okná.

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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 OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE ÈIASTOÈNE DOKONÈENÉHO PLAVIDLA

Vyhlásenie o zhode výrobcu alebo jeho splnomocnenca, alebo osoby uvádzajúcej na trh èiastoène dokonèené
plavidlá obsahuje

a) meno a adresu výrobcu,

b) meno a adresu splnomocnenca výrobcu, prípadne osoby zodpovednej za uvedenie na trh,

c) opis èiastoène dokonèeného plavidla,

d) vyhlásenie, �e èiastoène dokonèené plavidlo je urèené na dokonèenie inými osobami a �e je v súlade so
základnými po�iadavkami, ktoré platia pre túto výrobnú etapu.

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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 ZNAÈKA ZHODY � OZNAÈENIE CE

Oznaèenie CE sa skladá z písmen �CE� pod¾a § 21 zákona.

Ak je oznaèenie zmen�ené alebo zväè�ené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.

Jednotlivé prvky oznaèenia CE majú pribli�ne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.

Za oznaèením CE nasleduje identifikaèný kód autorizovanej osoby, ak vykonáva kontrolu poèas výroby, ako aj
posledné dvojèíslie roka, keï bolo oznaèenie CE umiestnené na výrobok.

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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 VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1. Výrobca alebo splnomocnenec, ktorý vykonáva úlohy pod¾a bodu 2 (ïalej len �výrobca�), zaruèuje a vyhlasuje,
�e príslu�né výrobky spåòajú po�iadavky tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vz�ahujú. Výrobca umiestni
oznaèenie CE na ka�dý výrobok a vydá písomné vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 15.

2. Výrobca vyhotoví dokumentáciu pod¾a § 7 a uchováva ju tak, aby bola k dispozícii orgánom doh¾adu na kontrolu
aspoò 10 rokov po tom, èo bol vyrobený posledný výrobok. Ak výrobca nie je slovenskou právnickou osobou,
dokumentáciu uchováva osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.

3. Dokumentácia umo�òuje posúdenie zhody výrobkov s po�iadavkami nariadenia. Zahàòa, ak je to dôle�ité na
posúdenie zhody, kon�trukèný návrh, výrobu a prevádzkové vlastnosti výrobku pod¾a prílohy è. 13.

4. Výrobca uchováva vyhlásenie o zhode spolu s dokumentáciou.

5. Výrobca urobí v�etky potrebné opatrenia na to, aby výrobný proces zaruèoval zhodu výrobkov s dokumentáciou
pod¾a bodu 2 a pod¾a po�iadaviek tohto nariadenia, ktoré sa na výrobky vz�ahujú.

Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY DOPLNENÁ O SKÚ�KY VYKONANÉ 
AUTORIZOVANOU OSOBOU

Tento postup pozostáva z postupu pod¾a prílohy è. 5 a týchto dodatoèných po�iadaviek:

Na jednom alebo viacerých plavidlách reprezentujúcich výrobok  vykoná výrobca alebo jeho splnomocnenec jednu
alebo viac nasledujúcich skú�ok, ekvivalentný výpoèet alebo kontrolu:
a) skú�ka stability pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2,
b) skú�ka charakteristík výtlaku a plávate¾nosti pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.3.

Tieto skú�ky alebo výpoèty, alebo kontrola sa vykonajú na zodpovednos� autorizovanej osoby vybranej výrobcom.
Na zodpovednos� autorizovanej osoby výrobca umiestni poèas výrobného procesu na výrobok jej identifikaèný kód.

Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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POSÚDENIE ZHODY VZORKY TYPU

1. Autorizovaná osoba zis�uje a overuje, èi vzorka zastupuje danú výrobu a spåòa ustanovenia tohto nariadenia,
ktoré sa jej týkajú.

2. �iados� o posúdenie zhody vzorky typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec autorizovanej osobe pod¾a
vlastného výberu.
�iados� obsahuje
a) meno a adresu výrobcu, a ak �iados� podá splnomocnenec, tak jeho meno a adresu,
b) písomné vyhlásenie, �e tá istá �iados� nebola podaná inej autorizovanej osobe,
c) dokumentáciu pod¾a bodu 3.
�iadate¾ dodá autorizovanej osobe vzorku typu, reprezentanta predpokladanej výroby (ïalej len �typ�). Typ
mô�e pokry� nieko¾ko verzií výrobku za predpokladu, �e rozdiely medzi verziami nemajú vplyv na úroveò
bezpeènosti a iné po�iadavky týkajúce sa vyhotovenia výrobku. Autorizovaná osoba mô�e po�adova� ïal�ie
vzorky, ak je to potrebné na vykonanie skú�obného programu.

3. Dokumentácia dokladuje zhodu posudzovanej vzorky s po�iadavkami tohto nariadenia. Ak je to pre dané
posudzovanie rozhodujúce, zahàòa aj kon�trukènú dokumentáciu, výrobnú dokumentáciu a opis fungovania
výrobku v prevádzke pod¾a prílohy è. 13.

4. Autorizovaná osoba

4.1 prekontroluje dokumentáciu, overí, èi daný typ bol vyrobený pod¾a dokumentácie, a urèí prvky, ktoré boli
navrhnuté v zhode s príslu�nými ustanoveniami slovenských technických noriem, ako aj komponenty, ktoré
boli navrhnuté bez pou�itia príslu�ných ustanovení týchto noriem,

4.2 vykoná alebo dá vykona� príslu�né overenia alebo nevyhnutné skú�ky na zistenie, èi tam, kde neboli
aplikované slovenské technické normy, rie�enia, ktoré prijal výrobca, spåòajú základné technické po�iadavky
nariadenia,

4.3 vykoná alebo dá vykona� príslu�né overenia a nevyhnutné skú�ky na zistenie, èi v prípade, ak si výrobca
zvolil aplikáciu príslu�ných slovenských technických noriem, boli skutoène pou�ité,

4.4 dohodne sa so �iadate¾om na mieste, kde sa uskutoèní overenie a kde sa vykonajú nevyhnutné skú�ky.

5. Keï typ spåòa ustanovenia tohto nariadenia, autorizovaná osoba vydá �iadate¾ovi certifikát typu výrobku.
Certifikát obsahuje názov a adresu výrobcu, rozhodnutie o výsledku skú�ky, podmienky jeho platnosti
a potrebné údaje na identifikáciu schváleného typu.
K certifikátu typu sa prikladá zoznam príslu�ných èastí dokumentácie a jeho kópiu uchováva autorizovaná
osoba. Ak je výrobcovi odmietnuté vydanie certifikátu typu, autorizovaná osoba mu poskytne podrobné
odôvodnenie takého odmietnutia.

6. �iadate¾ informuje autorizovanú osobu, ktorá má archivovanú dokumentáciu o certifikácii typu, o ka�dej
modifikácii schváleného výrobku, ktoré musia by� dodatoèné schválené, ak tieto zmeny mô�u ma� vplyv na
zhodu so základnými po�iadavkami alebo na predpísané podmienky pou�itia daného výrobku. Toto dodatoèné
schválenie je vydané vo forme dodatku k originálu certifikátu typu.

7. Autorizovaná osoba oznámi iným autorizovaným osobám príslu�né informácie týkajúce sa certifikátu typu
výrobku a vydaných dodatkov a zru�enia ich platnosti.

8. Iné autorizované osoby mô�u dosta� kópie certifikátu typu a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom
zostávajú uchované pre potreby iných autorizovaných osôb.

9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópie dokumentácie o certifikácii typu výrobku a dodatky aspoò
10 rokov od skonèenia výroby posledného výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca ani jeho
splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba, ktorá výrobok uvádza na trh.

Príloha è. 7
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POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPOM

1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vyhlasuje a zaruèuje, �e výrobky sú zhodné so skú�aným typom tak, ako je
to uvedené v certifikáte typu výrobku, a �e spåòajú po�iadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
Výrobca umiestni oznaèenie CE na ka�dý výrobok a vydá písomné vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 15.

2. Výrobca vykoná v�etky opatrenia, aby výrobný proces zabezpeèoval zhodu vyrábaných výrobkov s typom
opísaným v certifikáte typu výrobku a s po�iadavkami tohto nariadenia.

3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu vyhlásenia o zhode 10 rokov od skonèenia výroby posledného
výrobku. Ak v Slovenskej republike neexistuje výrobca ani jeho splnomocnenec, uchováva dokumentáciu osoba,
ktorá výrobok uvádza na trh.

Príloha è. 8
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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ZABEZPEÈENIE SYSTÉMU KVALITY

1. Výrobca, ktorý spåòa ustanovenia pod¾a bodu 2, zabezpeèuje a vyhlasuje, �e výrobky sú zhodné s certifiko-
vaným typom tak, ako je to uvedené v certifikáte typu výrobku, a �e spåòajú po�iadavky tohto nariadenia,
ktoré sa na ne vz�ahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni oznaèenie CE na ka�dý výrobok a vydá
písomné vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 15. Oznaèenie CE dopåòa identifikaèným kódom autorizovanej
osoby zodpovednej za in�pekciu pod¾a bodu 4.

2. Výrobca má zavedený systém kvality výroby, výstupnej kontroly a skú�ania pod¾a bodu 3, ktorý podlieha
in�pekcii pod¾a bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca poskytuje na posúdenie systému kvality autorizovanej osobe pod¾a vlastného výberu
a) v�etky potrebné informácie o zamý�¾anej kategórii výrobkov,
b) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
c) dokumentáciu schváleného typu pod¾a prílohy è. 13 a kópiu certifikátu typu výrobku tam, kde je to

potrebné.

3.2 Zavedený systém kvality zabezpeèuje zhodu výrobkov s typom, ktorý je opísaný v certifikáte typu, a s po�ia-
davkami tohto nariadenia. V�etky prvky, po�iadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne
písomne dokumentujú vo forme koncepcií, postupov a in�trukcií. Dokumentácia systému kvality umo�òuje
jednotný výklad programov kvality, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä
opis
a) cie¾ov kvality a organizaènej �truktúry, zodpovednosti a právomoci mana�mentu z h¾adiska kvality výrob-

kov,
b) výrobných postupov, riadenia kvality a metód zabezpeèovania kvality, postupov a systematických rozhod-

nutí, ktoré sa pou�ívajú,
c) preskúmania a skú�ok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, poèas výroby a po jej skonèení, a frekvencie,

s akými sú vykonávané,
d) záznamov o kvalite, ako sú protokoly z in�pekcií a údaje o skú�kach, údaje o kalibrácii, záznamy o kva-

lifikácii príslu�ných zamestnancov a podobne,
e) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie po�adovanej kvality výrobku a úèinnej funkcie systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posudzuje systém kvality zavedený výrobcom a vyhodnocuje, èi spåòa po�iadavky pod¾a
bodu 3.2. Predpoklad zhody s týmito po�iadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú
príslu�ným slovenským technickým normám. Posudzovanie systému kvality zahàòa náv�tevu na pracovis-
kách výrobcu, na ktorej sa zúèastòuje aspoò jeden zamestnanec so skúsenos�ami v posudzovaní danej
technológie výrobkov. Autorizovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane
odôvodnenia.

3.4 Výrobca zabezpeèuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udr�iava ho takým
spôsobom, �e je stále primeraný a úèinný. Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém
kvality, o ka�dej pripravovanej úprave tohto systému. Autorizovaná osoba overuje navrhované zmeny
a rozhodne, èi navrhovaná zmena v èinnostiach systému kvality aj naïalej spåòa po�iadavky uvedené
v dokumentácii pod¾a bodu 3.2 alebo èi je potrebné vykona� nové posúdenie systému kvality. Svoje
rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overenia vrátane odôvodnenia.

4. In�pekcia systému kvality

4.1 Úèelom in�pekcie je zabezpeèi�, aby výrobca plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2 Výrobca umo�ní autorizovanej osobe vstup do výrobných priestorov, kde sa vykonávajú kontroly a skú�ania,
a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne jej v�etky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b) záznamy o kvalite, ako sú protokoly o in�pekciách, údaje o skú�kach, údaje o kalibrácii, záznamy

o kvalifikácii príslu�ných zamestnancov a podobne.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva audit, aby sa presvedèila, èi výrobca udr�uje a pou�íva schválený
systém kvality. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.

Príloha è. 9
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4.4 Autorizovaná osoba mô�e navy�e vykona� u výrobcu neohlásenú in�pekciu, poèas ktorej mô�e, ak je to
potrebné, vykona� alebo da� vykona� skú�ky na overenie správnej funkcie systému kvality. Autorizovaná
osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch in�pekcie, prípadne o výsledkoch skú�ok.

5. Výrobca uchováva 10 rokov od dátumu výroby posledného výrobku na úèely kontroly
a) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1 písm. b),
b) záznamy o zmenách v systéme kvality oznámených autorizovanej osobe a jej rozhodnutia pod¾a bodu 3.4,

správy o výsledkoch auditu a in�pekcie pod¾a bodov 4.3 a 4.4.

6. Ka�dá autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslu�né informácie týkajúce sa
vydaných a zru�ených schválení systému kvality.
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OVEROVANIE ZHODY VÝROBKU

1. Overenie výrobku je postup, pod¾a ktorého výrobca alebo jeho splnomocnenec kontroluje a osvedèuje, �e
výrobky podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú zhodné s typom opísaným v certifikáte typu a �e spåòajú
po�iadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.

2. Výrobca vykoná v�etky opatrenia, aby výrobný postup zabezpeèil zhodu výrobkov s typom opísaným v certi-
fikáte typu a s po�iadavkami tohto nariadenia. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni na ka�dom
zariadení oznaèenie CE pod¾a § 21 zákona a prílohy è. 4 a vydá vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 15.

3. Autorizovaná osoba vykoná príslu�né overenie a skú�ky, aby pod¾a vo¾by výrobcu skontrolovala zhodu
výrobku s po�iadavkami tohto nariadenia, a to overením a skú�kami ka�dého výrobku pod¾a bodu 4 alebo
overením a skú�kami �tatisticky vybraných výrobkov pod¾a bodu 5. Výrobca uchováva kópie vyhlásení zhody
10 rokov od výroby posledného výrobku.

4. Overenie a skú�ka ka�dého výrobku

4.1 V�etky výrobky sa individuálne overujú a príslu�ným spôsobom skú�ajú pod¾a postupov uvedených v prí-
slu�ných slovenských technických normách (§ 10) alebo sa vykonajú ekvivalentné skú�ky výrobkov na
overenie ich zhody s typom opísaným v certifikáte typu a s po�iadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne
vz�ahujú.

4.2 Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestni� svoje identifikaèné èíslo na ka�dý schválený výrobok a vydá
pod¾a vykonaných skú�ok písomný certifikát zhody.

4.3 Výrobca alebo jeho splnomocnenec na po�iadanie predlo�í certifikát zhody vydaný autorizovanou osobou.

5. �tatistické overenie

5.1 Výrobca alebo jeho splnomocnenec prezentuje svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a vykoná v�etky
nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpeèoval homogenitu ka�dej vyrobenej série.

5.2 V�etky výrobky sú k dispozícii na overenie vo forme homogénnych sérií. Z ka�dej série sa náhodne vyberá
vzorka na overenie. Vzorky výrobku sa individuálne overujú a vykonajú sa na nich príslu�né skú�ky tak, ako
je to uvedené v príslu�ných harmonizovaných slovenských technických normách (§ 10), alebo ekvivalentné
skú�ky, aby sa zistila ich zhoda s po�iadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú, a aby sa urèilo,
èi daná séria vyhovuje.

5.3 �tatistický postup výberu pou�íva tieto prvky:
a) existujúce �tatistické metódy,
b) plán odberu vzoriek s operaènými charakteristikami.

5.4 Tam, kde daná séria vyhovuje, autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestni� svoj identifikaèný kód na
ka�dý výrobok a vydá pod¾a vykonaných skú�ok certifikát zhody. V�etky výrobky zo série mo�no uvies� na
trh okrem výrobkov, ktorých vzorky pri overení zhodu nevykázali. Ak séria vzoriek nevyhovuje, autorizovaná
osoba alebo orgán doh¾adu vykoná vhodné opatrenia, aby sa zamedzilo uvedeniu tejto série výrobkov na trh.
V prípade èastého vyraïovania sérií výrobkov mô�e autorizovaná osoba zastavi� �tatistické overenie.
Výrobca alebo jeho splnomocnenec mô�e na zodpovednos� autorizovanej osoby umiestni� jej identifikaèný
kód na výrobok u� poèas výrobného procesu.

5.5 Výrobca alebo jeho splnomocnenec na po�iadanie predlo�í certifikát zhody vydaný autorizovanou osobou.
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OVEROVANIE ZHODY KA�DÉHO VÝROBKU

1. Tento postup opisuje metódy, pri ktorých sa výrobca zaruèuje a vyhlasuje, �e výrobok, na ktorý bol vydaný
certifikát pod¾a bodu 2, vyhovuje po�iadavkám tohto nariadenia, ktoré sa naò vz�ahujú. Výrobca alebo jeho
splnomocnenec umiestni oznaèenie CE na výrobok a vydá vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 15.

2. Autorizovaná osoba overuje ka�dý výrobok a vykonáva príslu�né skú�ky uvedené v príslu�ných harmonizova-
ných slovenských technických normách alebo ekvivalentné skú�ky na zabezpeèenie zhody ka�dého výrobku
s príslu�nými po�iadavkami tohto nariadenia.
Autorizovaná osoba umiestni alebo dá umiestni� svoj identifikaèný kód na schválený výrobok a na základe
vykonaných skú�ok vydá certifikát zhody.

3. Úèelom dokumentácie pod¾a prílohy è. 13 je umo�ni� posúdenie zhody s po�iadavkami tohto nariadenia
a objasnenie projektu a kon�trukèného rie�enia, výroby a prevádzkovania výrobku.

Príloha è. 11
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KOMPLEXNÝ SYSTÉM KVALITY VÝROBY

1. Výrobca, ktorý spåòa ustanovenia bodu 2, zaruèuje a vyhlasuje, �e výrobky spåòajú po�iadavky tohto
nariadenia, ktoré sa naò vz�ahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni oznaèenie CE na ka�dý
výrobok a vydá vyhlásenie o zhode pod¾a prílohy è. 15. Oznaèenie CE dopåòa identifikaèný kód autorizovanej
osoby vykonávajúcej in�pekciu nad systémom kvality.

2. Výrobca má zavedený schválený systém kvality na projekt, výrobu, výstupnú kontrolu a skú�anie pod¾a
bodu 3, ktorý podlieha in�pekcii pod¾a bodu 4.

3. Systém kvality

3.1 Výrobca podá �iados� o posúdenie systému kvality autorizovanej osobe.
�iados� obsahuje
a) príslu�né informácie o uva�ovanej kategórii výrobku,
b) dokumentáciu systému kvality.

3.2 Systém kvality zaruèuje zhodu výrobkov s po�iadavkami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vz�ahujú.
V�etky prvky, po�iadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne písomne dokumentujú
vo forme koncepcií, postupov a in�trukcií. Dokumentácia systému kvality umo�òuje jednotný výklad prog-
ramov kvality, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä dostatoèný opis
a) cie¾ov kvality a organizaènej �truktúry, zodpovednosti a právomoci mana�mentu z h¾adiska projektu

(kon�trukèného návrhu ) a kvality výrobkov,
b) �pecifikácií technického projektu vrátane technických noriem, ktoré sa pou�ijú, a tam, kde sa harmoni-

zované slovenské technické normy (§ 10) pou�ijú iba èiastoène, aj opis prostriedkov, ktorými sa zabezpeèí
splnenie základných technických po�iadaviek tohto nariadenia, ktoré sa na výrobok vz�ahujú,

c) techniky riadenia projektu a jeho overovania, postupov a systematických opatrení pou�ívaných pri
navrhovaní výrobkov patriacich do príslu�ných kategórií,

d) zodpovedajúcich výrobných postupov, riadenia kvality a techník zabezpeèovania kvality, postupov a sys-
tematických rozhodnutí, ktoré sa pou�ijú,

e) preskúmaní a skú�ok, ktoré sa vykonávajú pred výrobou, poèas výroby a po jej skonèení, a frekvencie,
s akými sú vykonávané,

f) záznamov o kvalite, ako sú protokoly z in�pekcií a údaje o skú�kach, údaje o kalibrácii, záznamy o kva-
lifikácii príslu�ných zamestnancov a podobne,

g) prostriedkov, ktoré sledujú dosiahnutie po�adovanej kvality výrobku a úèinnej funkcie systému kvality.

3.3 Autorizovaná osoba posúdi systém kvality, èi zodpovedá po�iadavkám pod¾a bodu 3.2. Predpoklad zhody
s týmito po�iadavkami je splnený v systémoch kvality, ktoré zodpovedajú príslu�nej slovenskej technickej
norme na systém kvality. Posudzovanie systému kvality zahàòa náv�tevu na pracoviskách výrobcu, na ktorej
sa zúèastòuje aspoò jeden zamestnanec so skúsenos�ami v posudzovaní danej technológie výrobkov.
Autorizovaná osoba oznámi výrobcovi závery posúdenia systému kvality vrátane odôvodnenia.

3.4 Výrobca zabezpeèuje plnenie záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udr�iava ho takým
spôsobom, �e je stále primeraný a úèinný. Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje autorizovanú osobu,
ktorá schválila systém kvality, o ka�dej pripravovanej úprave tohto systému. Autorizovaná osoba overuje
navrhované zmeny a rozhodne, èi navrhovaná zmena v èinnostiach systému kvality aj ïalej spåòa po�iadavky
uvedené v dokumentácii pod¾a bodu 3.2 alebo èi je potrebné vykona� nové posúdenie systému kvality. Svoje
rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery overenia vrátane zdôvodnenia.

4. In�pekcia systému kvality

4.1 Úèelom in�pekcie je zabezpeèi�, aby výrobca nále�ite plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému
kvality.

4.2 Výrobca umo�ní autorizovanej osobe na úèely in�pekcie vstup do miest, kde sa vykonáva projekt, do
výrobných priestorov, do miest výkonu kontroly a skú�ania a do skladovacích priestorov výrobkov a poskytne
jej v�etky nevyhnutné informácie, najmä
a) dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
b) záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú v èasti systému kvality týkajúcej sa projektu, ako sú výsledky

analýz, výpoèty, skú�ky a podobne,
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c) záznamy o kvalite, tak ako sa vyskytujú vo výrobnej èasti systému kvality, ako sú protokoly o in�pekciách,
údaje o skú�kach, údaje o kalibrácii, záznamy o kvalifikácii príslu�ných zamestnancov a podobne.

4.3 Autorizovaná osoba pravidelne vykonáva audit, aby sa presvedèila, èi výrobca udr�uje a pou�íva schválený
systém kvality. Autorizovaná osoba odovzdáva výrobcovi správy o výsledkoch auditu.

4.4 Autorizovaná osoba mô�e navy�e vykonáva� u výrobcu neohlásenú in�pekciu, poèas ktorej mô�e, ak je to
potrebné, vykonáva� alebo da� vykona� skú�ky na overenie správnej funkcie systému kvality. Autorizovaná
osoba odovzdáva výrobcovi správu o výsledkoch in�pekcie, prípadne o výsledkoch skú�ok.

5. Výrobca uchováva 10 rokov od výroby posledného výrobku na kontrolu
a) dokumentáciu pod¾a bodu 3.1 písm. b),
b) záznamy o zmenách v systéme kvality oznámených autorizovanej osobe a jej rozhodnutia pod¾a bodu 3.4,

správy o výsledkoch auditu a in�pekcie pod¾a bodov 4.3 a 4.4.

6. Autorizovaná osoba oznámi ostatným autorizovaným osobám príslu�né informácie týkajúce sa vydaných
a zru�ených schválení systému kvality.
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DOKUMENTÁCIA

Dokumentácia pod¾a príloh è. 5, 7, 8, 9 a 11 obsahuje údaje alebo prostriedky pou�ité výrobcom na zabezpeèenie
zhody komponentov alebo údaje o tom, �e plavidlá vyhovujú technickým po�iadavkám, ktoré sa na ne vz�ahujú.

Dokumentácia umo�ní pochopi� projekt, výrobu a prevádzkové vlastnosti výrobku a umo�ní posúdi� zhodu
s po�iadavkami tohto nariadenia.

Dokumentácia z h¾adiska posúdenia zhody obsahuje
a) v�eobecný opis typu,
b) koncepèné výkresy projektu, výrobné výkresy a schémy komponentov, podskupín obvodov atï.,
c) opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a prevádzkových vlastností výrobku,
d) zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem (§ 10) uplatnených úplne alebo èiastoène a opisy

rie�ení prijatých na splnenie technických po�iadaviek, ak sa normy uvedené v § 10 neaplikovali.
e) výsledky vykonaných kon�trukèných výpoètov, uskutoènených skú�ok atï.,
f) skú�obné protokoly alebo výpoèty, menovite o stabilite pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2 a o výtlaku a plávate¾nosti

pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.3.

Príloha è. 13
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA AUTORIZOVANÉ OSOBY

1. Autorizovaná osoba, jej riadite¾ a zamestnanci zodpovední za vykonávanie overovacích skú�ok nie sú kon�truk-
térmi, výrobcami, dodávate¾mi ani montérmi rekreaèných plavidiel ani komponentov týchto plavidiel, ktoré
kontrolujú, a nie sú ani ich splnomocnencami. Nie sú zainteresovaní priamo ani ako splnomocnenci na projekte,
kon�trukcii, predaji alebo údr�be uvedených výrobkov. Táto po�iadavka nevyluèuje mo�nos� výmeny technic-
kých informácií medzi výrobcom a týmto orgánom.

2. Autorizovaná osoba a jej zamestnanci zaoberajúci sa kontrolami vykonávajú overovacie skú�ky s najvy��ím
stupòom profesionality a technickej spôsobilosti a nie sú vystavení �iadnym tlakom a pohnútkam, osobitne
finanèným, ktoré by mohli ovplyvni� ich posudok alebo výsledok kontroly, osobitne od osôb alebo skupín osôb,
ktoré sú zainteresované na výsledkoch overenia.

3. Autorizovaná osoba disponuje potrebnými zamestnancami a vlastní nevyhnutné zariadenia, ktoré jej umo�òujú
riadne vykonáva� administratívne a technické úlohy spojené s overením, rovnako má prístup k zariadeniu
potrebnému na osobitné overenie.

4. Zamestnanci zodpovední za kontroly majú
a) dôkladný technický a odborný výcvik,
b) dostatoèné znalosti o po�iadavkách na vykonávanie skú�ok a zodpovedajúce skúsenosti z týchto skú�ok,
c) spôsobilos� vystavova� certifikáty, záznamy a správy vy�adované na zaznamenanie priebehu skú�ok.

5. Nestrannos� zamestnancov vykonávajúcich kontroly je zaruèená. Ich odmena nezávisí od poètu vykonaných
skú�ok ani od výsledku týchto skú�ok.

6. Autorizovaná osoba má uzatvorené poistenie zodpovednosti, ak táto zodpovednos� nie je krytá �tátom pod¾a
v�eobecne záväzných právnych predpisov alebo ak Slovenská republika nie je priamo zodpovedná za skú�ky.

7. Zamestnanci autorizovanej osoby sú zaviazaní zachova� mlèanlivos� vo vz�ahu ku v�etkým informáciám
získaným pri plnení svojich úloh s výnimkou priameho rokovania s kompetentnými orgánmi Slovenskej
republiky, v ktorej sa táto èinnos� vykonáva v rámci tohto nariadenia alebo ustanovenia v�eobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré ju uvádzajú do platnosti.

Príloha è. 14
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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OBSAH VYHLÁSENIA O ZHODE

1. Vyhlásenie o zhode sa vydáva písomnou formou a je súèas�ou dokumentácie
a) rekreaèného plavidla a je pripojené k príruèke majite¾a pod¾a prílohy è. 1 bodu 2.5,
b) komponentu pod¾a prílohy è. 2.

2. Písomné vyhlásenie o zhode obsahuje tieto údaje:
a) meno a sídlo výrobcu alebo jeho splnomocnenca,
b) opis rekreaèného plavidla,
c) odkazy na technické prostriedky a na pou�ité harmonizované slovenské technické normy (§ 10) alebo odkazy na

�pecifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda,
d) odkazy na certifikáty typu vydané autorizovanou osobou,
e) meno a sídlo autorizovanej osoby,
f) identifikácia osoby splnomocnenej podpisova� sa v zastúpení výrobcu alebo jeho splnomocnenca.

Príloha è. 15
k nariadeniu vlády è. 180/2001 Z. z.
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181

R O Z H O D N U T I E
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

z 27. apríla 2001

o regulácii cien telekomunikaèných slu�ieb poskytovaných prostredníctvom
pevnej verejnej telekomunikaènej siete

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a
§ 32 zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
a pod¾a § 4 ods. 1, § 11 a § 20 ods. 1 a 4 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení zákona è. 196/2000 Z. z. a pod¾a
èlánku 2 rozhodnutia è. 223/2000 Z. z. vydáva toto
rozhodnutie, ktorým reguluje ceny telekomunikaè-
ných slu�ieb poskytovaných prostredníctvom pevnej
verejnej telekomunikaènej siete:

Zvý�enie ceny za slu�bu �automaticky uskutoènené

miestne volania� nesmie v období od 1. júla 2001 do
31. decembra 2001 presiahnu� tridsa�pä� percent
(35 %). V ïal�om období platí cenová regulácia pod¾a
rozhodnutia Telekomunikaèného úradu Slovenskej re-
publiky è. 223/2000 Z. z. z 21. júla 2000 o regulácii
cien telekomunikaèných slu�ieb poskytovaných pro-
stredníctvom pevnej verejnej telekomunikaènej siete.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznos� 1. júla
2001.

Milan Luknár v. r.

Strana 2002 Zbierka zákonov è. 181/2001 Èiastka 77



REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb

v úplnom znení zákona è. 212/1997 Z. z. o povinných výtlaèkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmno�enín audiovizuálnych diel,

ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 182/2000 Z. z.,
vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod è. 32/2001 Z. z.

1. V § 2 ods. 4 písm. f) má by� namiesto slova �rokov� správne uvedené slovo �výtlaèkov�.

2. V prílohe è. 1 a 2 k zákonu è. 212/1997 Z. z. v znení zákona è. 182/2000 Z. z. má by� namiesto názvu ��tátna
vedecká kni�nica v Trenèíne� správne uvedený názov ��tátna krajská kni�nica v Trenèíne�.
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