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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

zo 16. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 571/2001 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách

a po stu poch po su dzo va nia zho dy na vý �a hy 

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia -
dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 436/2001 Z. z. (ïa lej len „zá kon“) a pod ¾a § 2 ods. 1
písm. h) zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú 
pod mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy
Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z.
na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 571/2001
Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých
po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na vý -
�a hy sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 sa pred od sek 1 vkla dá nový od sek 1, kto rý
znie: 

„(1) Tým to na ria de ním sa pre be rá smer ni ca uve de ná
v prí lo he č. 15.“. 

Do te raj šie od se ky 1 až 3 sa ozna ču jú ako od se ky 2 až 4.

2. V § 1 ods. 3 písm. a) tre �om bode sa na kon ci pri pá -
ja jú tie to slo vá: „kto rá je vnút ri“.

3. § 1 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Na vý �a hy, pri kto rých vzh¾a dom na účel po u ži tia

vzni ká ri zi ko upra ve né oso bit ným pred pi som, sa vz�a -
hu jú tie to oso bit né pred pi sy,1) ak toto na ria de nie  neu -
stanovuje inak.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) Na prí klad zá kon č. 90/1998 Z. z. o sta veb ných vý rob koch v zne -

ní ne skor ších pred pi sov, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 391/1999 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic -
kých po žia dav kách na stro jo vé za ria de nia v zne ní ne skor ších
pred pi sov, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 183/2002
Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia -
dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na za ria de nia ur če né 
na osob nú la no vú do pra vu.“.

4. V § 2 od se ky 1 a 2 zne jú:
„(1) Vý �ah mož no uvies� na trh a uvies� do pre vádz ky, 

ak pri správ nom na mon to va ní, udr žia va ní a po u ží va ní
na úče ly, na kto rý je ur če ný, vy ho vu je po žia dav kám na
za is te nie zdra via a bez peč nos ti osôb a ak je to pot reb né
vzh¾a dom na účel po u ži tia, aj po žia dav kám na za is te -
nie bez peč nos ti ma jet ku.

(2) Bez peč nost nú čas� mož no uvies� na trh a uvies�
do pre vádz ky, ak jej po u ži tie vo vý �a hu ne ohro zí bez -

peč nos� a zdra vie osôb a bez peč nos� ma jet ku, ak je
správ ne na mon to va ná, po u ží va ná na úče ly, na kto ré je
ur če ná, a udr žia va ná.“.

5. V § 2 ods. 5 sa slo vá „sa ne ob me dzu je mož nos�
usta no vi� ïal šie po žia dav ky“ na hrá dza jú slo va mi „nie
sú dotk nu té usta no ve nia oso bit ných pred pi sov.2)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie:
„2) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 330/1996 Z. z. o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

6. V § 2 od sek 6 znie:
„(6) Vý �ah ale bo bez peč nost ná čas�, kto rý ne spĺ ňa

po žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia, môže by� vy sta ve ný 
ale bo pred vá dza ný na ve¾ tr hoch a vý sta vách iba vte dy,
ak je vi di te¾ ne ozna če ný ná pi som, kto rý zre te¾ ne upo -
zor ňu je, že vý �ah ale bo bez peč nost ná čas� ne spĺ ňa po -
žia dav ky toh to na ria de nia; taký vý �ah ale bo bez peč -
nost ná čas� sa ne mô že pre dá va�, kým nie je
do dá va te ¾om vý �a hu, vý rob com bez peč nost nej čas ti
ale bo jeho spl no moc nen com uve de ný do zho dy s tým to
na ria de ním. Pri pred vá dza ní sa mu sia vy ko na� pot reb -
né bez peč nost né opat re nia na za bez pe če nie ochra ny
osôb.“.

7. V § 5 ods. 1 sa za slo vá „Or gán do h¾a du“ vkla da jú
slo vá „pod ¾a § 30 ods. 1 zá ko na“, za slo vá „ozna če ním
CE“ sa vkla dá čiar ka a slo vo „kto rá“ a za slo vom „na -
mon to va la“ sa vy púš �a čiar ka a spoj ka „a“.

8. V § 7 ods. 1 písm. a) až c) sa slo vo „kon štru ova ný“
na hrá dza slo vom „na vrh nu tý“.

9. V § 7 ods. 3 sa za slo vo „vý �ah“ vkla da jú slo vá
„v prí pa doch pod ¾a od se ku 1“.

10. V § 9 ods. 5 sa slo vá „a auto ri zo va ná oso ba vy ko na -
jú“ na hrá dza jú slo vom „vy ko ná“.

11. § 11 znie:

„§11

(1) Pri vý rob koch, na kto ré sa vz�a hu je me dzi ná rod -
ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná,3) sa
pod po jmom vy hlá se nie o zho de ro zu mie ES vy hlá se nie
o zho de, skúš kou typu sa ro zu mie ES skúš ka typu,
ove ro va ním zho dy sa ro zu mie ES ove ro va nie zho dy, in -
špek ciou za ve de né ho sys té mu kva li ty sa ro zu mie ES

Strana 2654 Zbierka zákonov č. 327/2003 Čiastka 147



in špek cia za ve de né ho sys té mu kva li ty. Na tie to vý rob -
ky sa umies tňu je znač ka CE.

(2) Do na do bud nu tia účin nos ti me dzi ná rod nej zmlu -
vy pod ¾a od se ku 1 sa vý �a hy pri uve de ní na trh ale bo do
pre vádz ky ozna čia slo ven skou znač kou zho dy pod ¾a
§ 17 ods. 3 zá ko na.

(3) Vý �ah a bez peč nost ná čas� uve de né na trh a uve -
de né do pre vádz ky na zá kla de zmluv ných vz�a hov
uzav re tých pred 1. ja nu árom 2002 mu sia spl ni� po žia -
dav ky usta no ve né tým to na ria de ním naj ne skôr do 31.
de cem bra 2003.“. 

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3 znie:
„3) Ozná me nie Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li -

ky č. 230/2003 Z. z. o pri ja tí Pro to ko lu k Eu róp skej do ho de
o pri dru že ní uza tvo re nej me dzi Eu róp sky mi spo lo čen stva mi
a ich člen ský mi štát mi na jed nej stra ne a Slo ven skou re pub li -
kou na dru hej stra ne o po su dzo va ní zho dy a uzná va ní prie my -
sel ných vý rob kov (PECA).“. 

13. V prí lo he č. 1 sa úvod né usta no ve nia do pĺ ňa jú
bo dom 0.4, kto rý znie:

„ 0.4 Mon táž vý �a hov sa usku toč ňu je pod ¾a oso bit né -
ho zá ko na.4)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4 znie:
„4) Zá kon č. 90/1998 Z. z.“.

14. V prí lo he č. 1 bod 1.1 znie:
„1.1 Ak exis tu je prí sluš né ne bez pe čen stvo a nie je

uve de né v tej to prí lo he, pla tia na vý �ah a bez peč nost nú
čas� po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 1 k na ria de niu vlá dy
Slo ven skej re pub li ky č. 391/1999 Z. z., kto rým sa
usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách
na stro jo vé za ria de nia a zá ko na č. 90/1998 Z. z. Po žia -
dav ky bodu 1.1.2 prí lo hy č. 1 k na ria de niu vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky č. 391/1999 Z. z., kto rým sa usta no -
vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na stro jo -
vé za ria de nia sa mu sia uplat ni� v kaž dom prí pa de.“.

15. V prí lo he č. 1 bode 2.2 v po sled nej vete sa za slo vo
„bu do vách“ vkla da jú slo vá „a po pred chá dza jú com
schvá le ní pod ¾a oso bit ných predpisov5)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5 znie:
„5) Na prí klad zá kon č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta -

veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi -
sov.“.

16. V prí lo he č. 1 bod 6.1 znie:
„6.1 Bez peč nost ná čas� musí by� vy ba ve ná ná vo dom

vy ho to ve ným v slo ven skom ja zy ku ale bo v ja zy ku člen -
ské ho štá tu Eu róp ske ho spo lo čen stva, kto rý ovlá da
oso ba in šta lu jú ca vý �ah tak, aby sa mon táž, pri po je nie, 
na sta vo va nie a údrž ba moh li vy ko ná va� správ ne a bez -
peč ne.“.

17. V prí lo he č. 1 bode 6.2 sa slo vá „štát nom ja zy ku“
na hrá dza jú slo va mi „sú la de s bo dom 6.1“.

18. V prí lo he č. 5 čas ti A bode 8 v dru hej vete sa za
slo vo „re pub li ke“ vkla da jú slová „ale bo v Eu róp skom
spo lo čen stve“.

19. V prí lo he č. 9 bode 5 v dru hej vete sa slo vo „nemá“ 
na hrá dza slo vom „ne ma jú“ a za slo vo „síd lo“ sa vkla da -
jú slo vá „v Slo ven skej re pub li ke ale bo“.

20. V prí lo he č. 11 bode 3 v dru hej vete sa slo vo
„nemá“ na hrá dza slo vom „ne ma jú“ a za slo vo „síd lo“ sa
vkla da jú slo vá „v Slo ven skej re pub li ke ale bo“.

21. V prí lo he č. 12 bode 1 sa slo vo „vý �a hov“ na hrá -
dza slo vom „vý rob kov“.

22. V prí lo he č. 13 bode 5 v dru hej vete sa za slo vo
„síd lo“ vkla da jú slo vá „v Slo ven skej re pub li ke ale bo“.

23. Za prí lo hu č. 14 sa vkla dá prí lo ha č. 15, kto rá vrá -
ta ne nad pi su znie:

„Prí lo ha č. 15
k na ria de niu vlá dy č. 571/2001 Z. z. 

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH SMER NÍC 

Tým to na ria de ním sa trans po nu je táto smer ni ca:

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 95/16/ES z 29. júna 1995 o ap ro xi má cii zá ko nov člen ských štá tov
tý ka jú cich sa vý �a hov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 213, s. 1).

2. Pre klad tej to smer ni ce sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.“.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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N A R I A D E N I E   V L Á D Y
Slovenskej republiky

 zo 16. júla  2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch

posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby 

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 § 2 ods. 1
písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustano-
vujú podmienky vydávania aproximačných nariadení
vlády Slovenskej republiky v znení zákona
č. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
jednoduché tlakové nádoby sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa  označuje ako odsek 2 a do-
pĺňa sa odsekom 1, ktorý znie:  

„(1) Týmto nariadením sa preberá smernica uvedená
v prílohe č. 4.“.

2. V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) časti a montážne prvky, ktoré ovplyvňujú pevnos�

nádoby pod tlakom, sú vyrobené   z kvalitnej   ne-
legovanej ocele alebo z nelegovaného hliníka, alebo
z hliníkovej zliatiny, ktoré  nepodliehajú vytvrdzo-
vaniu počas starnutia,“.

3.  V § 6 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „o zhode
konštrukčnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami
„o vhodnosti konštrukčnej dokumentácie (ïalej len
„certifikát o primeranosti“)“.

4.  V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovom „adresu“
vypúš�a čiarka a vypúš�ajú sa slová „identifikačné
číslo“.

5. V § 9 ods. 1 a ods. 2 v prvej vete sa slová „o zhode
konštrukčnej dokumentácie“ nahrádzajú slovami
„o primeranosti pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) bodu 1“.

6.   V § 9 ods. 4 písmeno d) znie: 
„d) označí alebo dá označi� svojím identifikačným kó-

dom každú nádobu skupiny, ak príslušná  séria
vyhovie, a vystaví písomný certifikát o zhode vz�a-
hujúci sa na vykonané skúšky (ïalej len „certifikát
o skúške“); na trh sa môžu uvies� všetky nádoby 
okrem tých, pri ktorých hydraulická alebo pneu-
matická tlaková skúška nebola úspešná; ak sa

séria  nádob odmietne, autorizovaná osoba prijme
primerané opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu
tejto série na trh; v prípade častého odmietnutia
série nádob môže autorizovaná osoba pozastavi�
štatistické overovanie; ak autorizovaná osoba
umiestňuje svoj identifikačný kód, výrobca môže
tento kód umiestni� už počas výrobného procesu
so súhlasom a na zodpovednos� autorizovanej oso-
by.“.

7. V § 10 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „alebo jeho
splnomocnenec“.

8. V § 11 ods. 1 sa slová „o zhode s konštrukčnou
dokumentáciou“ nahrádzajú slovami „o primeranosti
pod¾a § 6 ods. 1 písm. a) bodu 1“.

9. § 15 znie:

„§ 15

(1) Pri výrobkoch, na ktoré sa vz�ahuje  medzinárod-
ná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) sa
pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie
o zhode, skúškou typu sa rozumie ES skúška typu,
overovaním  zhody sa rozumie ES overovanie zhody,
inšpekciou  zavedeného systému kvality sa rozumie
ES inšpekcia zavedeného systému kvality, autorizova-
nou osobou sa rozumie notifikovaná osoba. Na tieto
výrobky sa umiestňuje značka CE.

(2) Do nadobudnutia účinnosti medzinárodnej zmlu-
vy pod¾a odseku 1 sa jednoduché tlakové nádoby pri
uvedení na trh alebo pri uvedení do prevádzky označia
slovenskou značkou zhody pod¾a § 17 ods. 3 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republi-

ky č. 230/2003 Z. z. o prijatí Protokolu k Európskej dohode
o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami
a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republi-
kou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemy-
selných výrobkov (PECA).“.

10. V prílohe č. 1 bode 1.1.1 písm. b) sa za slovo
„uhlíka“ vkladajú slová „vo výrobku“.

11. V prílohe č. 1 bode 1.1.1 písm. c) sa za slovo
„vlastnosti“ pripájajú slová „vo výrobku“.

12. V prílohe č. 1   bode 1.1.2  prvá veta znie: „Nele-
govaný hliník obsahuje najmenej 99,5 % hliníka a zlia-
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tina uvedená v § 1 písm. a) je odolná  proti medzikryš-
talickej korózii pri najvyššej pracovnej teplote.“.

13. V prílohe č. 1 bode 1.1. 2 písm. b) sa vypúš�a
slovo „ich“ a za slovo „vlastnosti“ sa vkladá slovo „vý-
robku“.

14. V prílohe č. 1 bode 2.1.1 písm. c) sa na konci

pripájajú slová  „so  zrete¾om  na  určený účel použi-
tia,“.

15. V prílohe č. 2 bode 4. písm. i) sa za slovo „že“
vkladá slovo „dodaný“. 

16. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá
vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 
k nariadeniu vlády č. 513/2001 Z. z. 

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa transponuje táto smernica:

1. Smernica Rady č. 87/404/EHS z 25. júna 1987 o aproximácii zákonov členských štátov súvisiacich s jedno-
duchými tlakovými nádobami (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 220, s. 48 až 59)

v znení 
— smernice Rady č. 90/488/EHS zo 17. septembra 1990 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 270, s. 25),
— smernice Rady č. 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 220, s. 1 až 22).

2. Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu
práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“. 

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. septembra
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

zo 16. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 576/2002 Z. z., kto rým sa
usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na tla ko vé
za ria de nie a kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 400/1999 Z. z.,

kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na ostat né ur če né vý rob ky v zne ní 
ne skor ších pred pi sov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia -
dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 436/2001 Z. z. (ïa lej len „zá kon”) a pod ¾a § 2 ods. 1
písm. h) zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú 
pod mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy
Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z.
na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 576/2002
Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých
po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy na tla -
ko vé za ria de nie a kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie
vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 400/1999 Z. z., kto rým
sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav -
kách na ostat né ur če né vý rob ky v zne ní ne skor ších
pred pi sov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slo va mi „tla ko vé prí slu -
šen stvo“ slo vo „a“ na hrá dza čiar kou a vkla dá sa slo vo
„prí pad ne“.

2. V § 1 ods. 4 pís me no c) znie:
„c) po tru bím čas ti ur če né na pre pra vu te ku tín, na vzá -

jom po spá ja né do tla ko vé ho sys té mu; za hŕ ňa jú ce
rúry ale bo sys tém rúr, fi tin gy, di la tač né spo je, ha di -
ce ale bo pod ¾a pot re by iné čas ti odo lá va jú ce tla ku;
za po tru bie sa po va žu jú vý men ní ky tep la po zos tá va -
jú ce z rúr, ur če né na chla de nie ale bo ohrev vzdu -
chu,“.

3. V § 1 ods. 4 písm. d) sa slo vá „ur če ných hod nôt,
kto rým je“ na hrá dza jú slo va mi „do vo le ných hod nôt,
kto ré za hŕ ňa:“.

4. V § 1 ods. 4 pís me no h) znie:
„h)naj vy šším do vo le ným tla kom („PS”) naj vy šší tlak,

pre kto rý je tla ko vé za ria de nie skon štru o va né pod ¾a
ur če nia vý rob cu, je de fi no va ný pre ur či té mies to
uda né vý rob com a musí to by� mies to na pri po je nie
ochran ných za ria de ní ale bo ob me dzo va cích za ria -
de ní ale bo hor ná čas� za ria de nia, prí pad ne iné ur če -
né mies to,“.

  5. V § 2 písm. a) sa vy púš �a slo vo „tla ko vé mu“ a slo vo 
„tla ko vé ho“. 

  6. V § 2 písm. a) sa na kon ci vety slo vá „kto ré je
umies tne né v re gu lač nej sta ni ci tla ku ale bo v kom pre -
so ro vej sta ni ci“ na hrá dza jú slo va mi „umies tne né ho
na prí klad v re gu lač nej sta ni ci tla ku ale bo v kom pre so -
ro vej sta ni ci“.

  7. V § 2 písm. b) sa za slo vo „sú vi sia ce“ vkla dá slo vo
„špe ci fic ké“.

  8. V § 2 písm. i) sa slo vo „ho rú co ve ter né“ na hrá dza
slo vom „ho rú cov zduš né“.

  9. V § 2 písm. m) sa vy púš �a slo vo „malé“.

10. V § 2 písm. p) sa slo vá „iný obal“ na hrá dza jú slo -
vom „ple chov ky“.

11. V § 2 písm. s) sa slo vá „vý hrev né te le so“ na hrá -
dza jú slo vom „ra diá tor“.

12. V § 4 ods. 1 písm. a) bode 1.b sa  za slová „tla ko vé
ná do by“ vkla dá slo vo „pre nos ných“. 

13. V § 4 ods. 1 písm. a) bode 2 sa slo vá „niž ším ako“
na hrá dza jú slo vom „ne pre vy šu jú cim“.

14. V § 4 ods. 2 sa slo vá „jed nu čas� tla ko vé ho za ria -
de nia uve de né ho“ na hrá dza jú slo va mi „jed no tla ko vé
za ria de nie uve de né“.

15. V § 4 ods. 4 v pr vej vete sa za slo vo „pra xou“ vkla -
da jú slo vá „v Slo ven skej re pub li ke“.

16. V § 7 ods. 1 sa za slová „po u ží va né na“ vkla dá slo -
vo „vý rob com“.

17. § 7 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Úrad pod ¾a § 8 ods. 3 písm. c) zá ko na ne od klad ne 

in for mu je or gá ny Eu róp skeho spo lo čen stva o ochran -
ných opat re niach a o dô vo doch ich ulo že nia.“.

18. V § 9 ods. 7 písm. a) sa za slo vo „kaž dé ho “ vkla dá
slo vo „kusa“.

19. § 9 sa do pĺ ňa od se kom 9, kto rý znie:
„(9) V odô vod ne ných prí pa doch pod ¾a § 9 ods. 5 zá ko -

na môže úrad po vo li� na úze mí Slo ven skej re pub li ky
uve de nie na trh ale bo uve de nie do pre vádz ky aj zostáv
pod ¾a § 1 ods. 4, kto ré ne bo li po sú de né pod ¾a od se kov 1 
až 7.“.
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20. V § 10 ods. 2 sa na kon ci vety bod ka na hrá dza
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „člen ské štá ty Eu -
róp ske ho spo lo čen stva a Eu róp sku ko mi siu (ïa lej len
„Ko mi sia“). Auto ri zo va ná oso ba vydá eu róp ske schvá -
le nie pre ma te riá ly až po zoh ¾ad ne ní pred lo že ných pri -
po mie nok.“.

21. V § 10 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: 
„Kó pia eu róp ske ho schvá le nia pre ma te riá ly tla ko vých
za ria de ní bude za sla ná člen ským štá tom Eu róp ske ho
spo lo čen stva, ostat ným auto ri zo va ným oso bám, za -
hra nič ným no ti fi ko va ným or gá nom a Ko mi sii.“.

22. V § 10 ods. 5 v dru hej vete sa na kon ci bod ka na -
hrá dza čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „člen ské štá ty 
Eu róp ske ho spo lo čen stva a Ko mi siu.“.

23. Do te raj ší text § 11 sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od se kom 2, kto rý znie: 

„(2) Pri pl ne ní úloh uve de ných v prí lohe č. 1 bo doch
3.1.2 a 3.1.3 sa uplat ňu jú po žia dav ky uve de né v prí lo -
he č. 4.“.

24. § 12 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Ak sa ozna če nie CE umies tni lo na tla ko vom za -

ria de ní ne opráv ne ne, vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne -
nec vý ro bok upra ví pod ¾a usta no ve ní, kto ré sa vz�a hu -
jú na ozna če nie CE. Ak by ne opráv ne né umies tne nie
ozna če nia CE tr va lo, or gán do h¾a du vy ko ná prí sluš né
opat re nia pod ¾a § 31 zá ko na.“.

25. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Pri vý rob koch, na kto ré sa vz�a hu je me dzi ná rod -

ná zmlu va pod ¾a od se ku 2, sa pod po jmom vy hlá se nie
o zho de ro zu mie ES vy hlá se nie o zho de, skúš kou ná vr -
hu sa ro zu mie ES skúš ka ná vr hu, skúš kou typu sa ro -
zu mie ES skúš ka typu, ove ro va ním zho dy sa ro zu mie
ES ove ro va nie zho dy. Na tie to vý rob ky sa umies tňu je
označenie CE.“.

26. Za § 13 sa vkla dá § 13a, kto rý znie:

„§ 13a

Slo vá „pra cov ný tlak“, „pra cov ná tep lo ta“ ale bo „kon -
štrukč ná do ku men tá cia“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „do vo le ný
tlak“, „do vo le ná tep lo ta“ ale bo „tech nic ká do ku men tá -
cia“ v prí sluš nom tva re.“.

27. Prí lo ha č. 1 znie: 

„Prí lo ha č. 1                                      
k na ria de niu vlá dy č. 576/2002 Z. z.

TECH NIC KÉ PO ŽIA DAV KY Z H¼A DI SKA BEZ PEČ NOS TI NA TLA KO VÉ ZA RIA DE NIE

0. ÚVOD NÉ USTA NO VE NIA

0.1 Po žia dav ky na tla ko vé za ria de nie vy plý va jú ce z tej to prí lo hy, kto rá upra vu je tech nic ké po žia dav ky z h¾a di ska 
bez peč nos ti (ïa lej len „tech nic ké po žia dav ky“), sa vz�a hu jú aj na zos ta vu, ak exis tu je zod po ve da jú ce ri zi ko.

0.2 Tech nic ké po žia dav ky sa uplat ňu jú, ak exis tu je zod po ve da jú ce ri zi ko pre tla ko vé za ria de nie po u ží va né za
pod mie nok, kto ré môže vý rob ca odô vod ne ne pred ví da�.

0.3 Vý rob ca je po vin ný po su dzo va� ri zi ko sú vi sia ce s tla kom, kto ré sa vz�a hu je na jeho tla ko vé za ria de nie. Pri
ná vr hu a vý ro be tla ko vé ho za ria de nia vý rob ca musí zoh ¾ad ni� toto po sú de nie ri zi ka.

0.4 Tech nic ké po žia dav ky mu sia by� po u ží va né a uplat ňo va né ta kým spô so bom, aby sa pri hlia da lo na sú čas ný
stav vedy a tech ni ky a bež nú prax v čase ná vr hu a vý ro by, ako aj na tech nic ké a eko no mic ké h¾a di ská, kto ré
sú v sú la de s do siah nu tým stup ňom ochra ny bez peč nos ti a zdra via.

1. VŠE OBEC NE

1.1 Tla ko vé za ria de nie musí by� na vr ho va né, vy rá ba né a kon tro lo va né, prí pad ne vy stro je né a na mon to va né tak,
aby bola za is te ná jeho bez peč nos� pri uvá dza ní do pre vádz ky pod ¾a pre vádz ko vých po ky nov vý rob cu ale bo za 
pod mie nok, kto ré sú odô vod ne ne pred ví da te¾ né.

1.2 Pri vý be re naj vhod nej šie ho rie še nia musí vý rob ca uplat ňo va� na sle du jú ce zá sa dy v tom to po ra dí:
a) v naj vy ššej mož nej mie re vy lú či� ale bo zní ži� ne bez pe čen stvo,
b) po u ži� vhod né ochran né opat re nia pro ti ne bez pe čen stvu, kto ré nie je mož né vy lú či�,
c) in for mo va� pre vádz ko va te ¾a o zos tá va jú cich ne bez pe čen stvách a upo zor ni� ho na ne vy hnut nos� pri ja�

oso bit né opat re nia na zní že nie ri zi ka po čas mon tá že a pre vádz ky.

1.3 Ak exis tu je mož nos� ne správ ne ho po u ží va nia ale bo ju mož no odô vod ne ne pred po kla da�, musí by� tla ko vé
za ria de nie na vrh nu té tak, aby sa pred iš lo ne bez pe čen stvu z ne správ ne ho po u ží va nia. Ak to nie je mož né, je
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pot reb né umies tni� na tla ko vé za ria de nie va ro va nie, že tla ko vé za ria de nie sa ne smie ta kým spô so bom po u ží -
va�.

2. NÁ VRH

2.1 Vše obec ne
Tla ko vé za ria de nie musí by� správ ne na vrh nu té, a to so zre te ¾om na všet ky dô le ži té okol nos ti, aby bola za is te -
ná bez peč nos� po čas ce lej jeho ži vot nos ti.
Ná vrh musí ob sa ho va� všet ky pot reb né bez peč nost né sú či ni te le po u ží va né kom plex ný mi me tó da mi, o kto -
rých je zná me, že vhod ným spô so bom zoh ¾ad ňu jú pri me ra nú mie ru bez peč nos ti pro ti mož ným po ru cho vým
sta vom.

2.2 Ná vrh za bez pe ču jú ci dos ta toč nú pev nos�
2.2.1 Tla ko vé za ria de nie musí by� na vrh nu té na za �a že nie, kto ré zod po ve dá jeho pred po kla da né mu po u ži tiu a ïal -

ším odô vod ne ne pred ví da te¾ ným pre vádz ko vým pod mien kam.
Musí sa zoh ¾ad ni� naj mä
a) vnú tor ný a von kaj ší tlak,
b) tep lo ta oko lia a dovolená tep lo ta,
c) sta tic ký tlak a hmot nos� ob sa hu v pre vádz ko vých a skú šob ných pod mien kach,
d) vplyv do pra vy, vet ra a ze me tra se nia,
e) re akč né sily a mo men ty, kto ré sú dô sled kom pô so be nia pod pier, nad stav cov, po tru bí a pod.,
f) ko ró zia a eró zia, úna va ma te riá lu a pod.,
g) roz klad ne stá lych te ku tín.
Pot reb né je zoh ¾ad ni� rôz ne za �a že nia, kto ré môžu pô so bi� spo loč ne, a prav de po dob nos� ich sú čas né ho vý -
sky tu.

2.2.2 Ná vrh za bez pe ču jú ci dos ta toč nú pev nos� musí vy chá dza� z po u ži tia
a) vý po čto vej me tó dy pod ¾a bodu 2.2.3 v prí pa de pot re by do pl ne nej ex pe ri men tál nou me tó dou pod ¾a bodu

2.2.4 ale bo
b) ex pe ri men tál nej me tó dy bez vý po čtu pod ¾a bodu 2.2.4, ak bez peč nost ný sú čin je men ší ako 6 000 bar.li ter

ale bo sú čin dovoleného tla ku a me no vi tej svet los ti je men ší ako 3 000 bar.
2.2.3 Vý po čto vá me tó da
2.2.3.1 Tla ko vé te le so a iné as pek ty za �a že nia

Do vo le né na má ha nie tla ko vé ho za ria de nia musí by� ob me dze né so zre te ¾om na pred po kla da né po ru cho vé
sta vy v pre vádz ko vých pod mien kach. Mu sia by� po u ži té bez peč nost né sú či ni te le, aby sa vy lú či lo aké ko¾ vek
zní že nie pev nos ti vy plý va jú ce z vý ro by, zo sku toč ných pre vádz ko vých pod mie nok, z na má ha nia, vý po čto -
vých mo de lov a vlast nos tí ma te riá lov.
Vý po čto vá me tó da, ak je to mož né, musí pos ky to va� dos ta toč nú mie ru bez peč nos ti, kto rá je v sú la de s po žia -
dav ka mi pod ¾a bodu 7.
Po žia dav ky uve de né v bode 2.2.1 mož no spl ni� po u ži tím pod ¾a pot re by jed nej z na sle du jú cich me tód ale bo
ako do pl nok k iným me tó dam, ale bo v kom bi ná cii s nimi, a to ná vrh pod ¾a
a) vzor ca,
b) ana lý zy,
c) me cha niz mu lomu.

2.2.3.2 Pev nos�
Na ur če nie pev nos ti tla ko vé ho za ria de nia mu sia by� po u ži té vhod né vý po čto vé me tó dy za lo že né na tom, že
a) vý po čto vý tlak ne smie by� niž ší ako naj vy šší dovolený tlak a že je ne vy hnut né zoh ¾ad ňo va� hyd ro sta tic kú

výš ku a dy na mic ký tlak te ku ti ny, ako aj roz klad ne stá lych te ku tín; ak je ná do ba roz de le ná na jed not li vé
ko mo ry, ste na, kto rá ich od de ¾u je, musí by� na vrh nu tá na naj vy šší mož ný tlak v ko mo re opro ti naj niž šie -
mu mož né mu tla ku v su sed nej ko mo re,

b) vý po čto vá tep lo ta musí by� v sú la de s prí sluš ný mi či ni te¾ mi bez peč nos ti,
c) v ná vr hu mu sia by� pri me ra ne zoh ¾ad ne né všet ky mož né kom bi ná cie tla ku a tep lo ty, kto ré sa môžu vy -

skyt nú� v odô vod ne ne pred ví da te¾ ných pre vádz ko vých pod mien kach pre toto tla ko vé za ria de nie,
d) naj väč šie na má ha nia a špič ko vé kon cen trá cie na pä tí mu sia by� udr žia va né v rám ci bez peč ných hod nôt,
e) vo vý po čte tla ko vé ho te le sa mu sia by� po u ži té hod no ty, kto ré zod po ve da jú vlast nos tiam ma te riá lov pod ¾a

pre u ká za te¾ ných úda jov so zre te ¾om na usta no ve nia uve de né v bode 4 spo lu s prí sluš ný mi fak tor mi bez -
peč nos ti. Vlast nos ti ma te riá lov, s kto rý mi sa musí uva žo va�, sú
ea. me dza klzu, prí pad ne do ho vo re ná me dza klzu pri 0,2 %, prí pad ne 1,0 % pri vý po čto vej tep lo te,
eb. pev nos� v �ahu,
ec. pev nos� pri te če ní (ča so vo zá vis lá pev nos�),
ed. úna vo vé cha rak te ris ti ky ma te riá lu,
ee. mo dul pruž nos ti (Yo un gov mo dul),
ef. vhod ná ve¾ kos� tr va lej de for má cie,
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eg. vru bo vá ale bo rá zo vá hú žev na tos�,
eh. lo mo vá hú žev na tos�,

f) musí by� po u ži tý vhod ný sú či ni te¾ hod no ty spo ja zoh ¾ad ňu jú ci vlast nos ti ma te riá lov, kto rý zá vi sí od spô -
so bu ne deš truk tív ne ho skú ša nia, od kva li ty spo jo va ných ma te riá lov a od pred po kla da ných pre vádz ko -
vých pod mie nok,

g) v ná vr hu mu sia by� vhod ným spô so bom zoh ¾ad ne né všet ky odô vod nene pred ví da te¾ né me cha niz my spô -
so bu jú ce zne hod no te nie, na prí klad ko ró ziu, te če nie ma te riá lu, úna vu ma te riá lu, kto ré zod po ve da jú pred -
po kla da né mu po u ží va niu za ria de nia. V pre vádz ko vých po ky noch pod ¾a bodu 3.4 je pot reb né pri na vr ho -
va ní zoh ¾ad ni� kon krét ne po žia dav ky dô le ži té pre ži vot nos� za ria de nia, kto rým v prí pa de
ga. te če nia je na vr ho va ný po čet pre vádz ko vých ho dín pri ur če ných tep lo tách,
gb. úna vy ma te riá lu je na vr ho va ný po čet cyk lov pri ur če nej úrov ni na má ha nia,
gc. ko ró zie je na vr ho va ný prí da vok na ko ró ziu.

2.2.3.3 Sta bi li ta
Ak vy po čí ta ná hrúb ka ne za bez pe ču je dos ta toč nú sta bi li tu kon štruk cie, je pot reb né pri ja� ne vy hnut né opat -
re nia, kto ré zoh ¾ad nia ri zi ko spo je né s do pra vou a ma ni pu lá ciou.

2.2.4 Ex pe ri men tál na me tó da
Ná vrh tla ko vé ho za ria de nia môže by� úpl ne ale bo čias toč ne ove re ný vhod ným skú šob ným prog ra mom vy ko -
na ným na re pre zen ta tív nej vzor ke za ria de nia ale bo ka te gó rii za ria de nia.
Skú šob ný prog ram musí by� pred za ča tím skúš ky jed no znač ne de fi no va ný a od sú hla se ný auto ri zo va nou
oso bou zod po ved nou za pos tup po su dzo va nia zho dy ná vr hu, ak taký pos tup po su dzo va nia exis tu je.
Prog ram musí ur čo va� pod mien ky skúš ky a kri té riá pri ja tia ale bo od miet nu tia. Pred skúš kou sa me ra jú sku -
toč né hod no ty zá klad ných roz me rov a vlast nos tí ma te riá lov, z kto rých je tla ko vé za ria de nie vy ro be né.
Tam, kde to pri chá dza do úva hy, musí by� po čas skúš ky mož nos� po zo ro va� ne bez peč né mies ta tla ko vé ho za -
ria de nia po mo cou vhod ných prí stro jov schop ných s dos ta toč nou pres nos �ou za zna me ná va� na pä tia a de for -
má cie.
Skú šob ný prog ram musí ob sa ho va�
a) tla ko vú skúš ku, kto rej úče lom je skon tro lo va�, či — pri tla ku s ur če nou mie rou bez peč nos ti v po me re k naj -

vy ššie mu dovolenému tla ku — na tla ko vom za ria de ní ne vzni ka jú zá važ né ne tes nos ti ale bo de for má cie, kto -
ré pre sa hu jú ur če nú hod no tu.
Skú šob ný tlak musí by� ur če ný na zá kla de roz die lov me dzi hod no ta mi geo met ric kých a ma te riá lo vých
vlast nos tí me ra ných v pod mien kach skúš ky a hod no ta mi po u ži tý mi v ná vr hu tla ko vé ho za ria de nia; pri -
tom sa mu sia zo bra� do úva hy roz die ly me dzi skú šob nou a vý po čto vou tep lo tou,

b) vhod né skúš ky ur če né na zá kla de pra cov ných pod mie nok ur če ných pre tla ko vé za ria de nie, na prí klad
doby pre vádz ky pri ur če ných tep lo tách, poč tu cyk lov pri ur če ných úrov niach na má ha nia, ak exis tu je ne -
bez pe čen stvo te če nia ale bo úna vy ma te riá lu,

c) skúš ky tý ka jú ce sa ïal ších fak to rov uve de ných v bode 2.2.1, na prí klad ko ró zie, von kaj šie ho po ško de nia,
ak sú pot reb né.

2.3 Za istenie bez peč nej ma ni pu lá cie a pre vádz ky
Pred pí sa ný spô sob pre vádz ko va nia tla ko vé ho za ria de nia musí vy lu čo va� aké ko¾ vek odô vod ne ne pred ví da -
te¾ né ri zi ko po čas jeho pre vádz ky.
Po zor nos� sa musí ve no va� naj mä
a) uzá ve rom a ot vo rom,
b) ne bez peč né mu od fúk nu tiu po ist ných za ria de ní,
c) za ria de niam ur če ným na za brá ne nie fy zic ké mu prí stu pu, ak je za ria de nie pod tla kom ale bo je v ňom vá ku -

um,
d) po vrcho vej tep lo te so zre te ¾om na pred po kla da né po u ži tie,
e) roz kla du ne stá lych te ku tín.
Tla ko vé za ria de nie so vstup ným ot vo rom musí by� vy ba ve né auto ma tic kým ale bo ruč ne ovlá date¾ ným za ria -
de ním umož ňu jú cim pre vádz ko va te ¾o vi ¾ah ko sa pre sved či�, že jeho ot vo re nie ne bu de pred sta vo va� žiad ne
ri zi ko. Tla ko vé za ria de nie musí by� vy ba ve né za ria de ním, kto ré za brá ni jeho ot vo re niu vždy v prí pa de, ak
tlak ale bo tep lo ta te ku ti ny pred sta vu je ne bez pe čen stvo; to ne pla tí, ak sa za ria de nie musí da� rých lo ot vo ri�.

2.4 Spô so by skú ša nia
Na za bez pe če nie vy ko ná va nia skú šok
a) musí by� tla ko vé za ria de nie na vrh nu té a vy ro be né tak, aby sa moh li vy ko na� všet ky pot reb né skúš ky na

za is te nie bez peč nos ti,
b) mu sia by� k dis po zí cií pros tried ky na zis te nie vnú tor né ho sta vu, na prí klad vstup né ot vo ry umož ňu jú ce fy -

zic ký prí stup do vnút ra tla ko vé ho za ria de nia, aby pot reb né skúš ky bolo mož né vy ko na� bez peč ne a er go -
no mic ky, ak je pot reb né tr va lo zais�ova� bez peč nos� tla ko vé ho za ria de nia,

c) mož no po u ži� aj iné pros tried ky na za is te nie bez peč nos ti tla ko vé ho za ria de nia, ako sú uve de né v pís me -
ne b), v prí pa de, ak
1. je ve¾ mi malé na fy zic ký prí stup do vnút ra,
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2. ot vo re nie tla ko vé ho za ria de nia môže ma� ne priaz ni vý vplyv na jeho ob sah ale bo
3. je do ká za né, že pra cov ná lát ka nie je ne bez peč ná pre ma te riál, z kto ré ho je tla ko vé za ria de nie vy ro be -

né, a ne pred po kla da jú sa žiad ne iné me cha niz my spô so bu jú ce jeho zne hod no te nie.

2.5 Pros tried ky na od vod ne nie a od vzduš ne nie
Tla ko vé za ria de nie musí by� vy ba ve né vhod ný mi pros tried ka mi na od vod ne nie a od vzduš ne nie, ak je to pot -
reb né, aby sa
a) za brá ni lo škod li vým vply vom, na prí klad hyd ra u lic ké mu rázu, stra te vá kua, ko ró zii a ne kon tro lo va te¾ ným

che mic kým re ak ciám, pri tom je pot reb né zoh ¾ad ni� všet ky eta py pre vádz ko va nia a skú ša nia, hlav ne tla -
ko vé skúš ky,

b) umož ni lo čis ti�, kon tro lo va� a udr žia va� tla ko vé za ria de nie bez peč ným spô so bom.

2.6 Ko ró zia ale bo iné che mic ké účin ky
Tla ko vé za ria de nie, ak je to pot reb né, musí by� vy ho to ve né s dos ta toč ným prí dav kom proti ko ró zii ale bo pro ti
iným che mic kým účin kom so zre te ¾om na pred po kla da né a odô vod ne ne pred ví da te¾ né po u ži tie.

2.7 Opot re be nie
Pri ná vr hu tla ko vé ho za ria de nia mu sia by� pri ja té vhod né opat re nia, ak môže dôjs� k väč šej ko ró zii ale bo ote -
ru, na prí klad
a) mi ni ma li zo va ním toh to vply vu vhod ným rie še ním ná vr hu, na prí klad zväč še ním hrúb ky ma te riá lu ale bo

po u ži tím vý stel ky ale bo plá to va ných ma te riá lov,
b) umož ne ním vý me ny čas tí, kto ré sa naj viac po ško dia,
c) upo zor ne ním na ne vy hnut né opat re nia na za is te nie tr va lej bez peč nej pre vádz ky v pre vádz ko vých po ky -

noch uve de ných v bode 3.4.

2.8 Zos ta va
Zos ta va musí by� na vrh nu tá tak, aby
a) čas ti, kto ré majú by� spo lu zmon to va né, boli na ten účel vhod né a spo ¾ah li vé,
b) všet ky čas ti boli správ ne za čle ne né a vhod ným spô so bom na mon to va né.

2.9 Pl ne nie a vy púš �a nie
Tla ko vé za ria de nie, ak je to pot reb né, musí by� na vrh nu té a vy ba ve né prí slu šen stvom na bez peč né pl ne nie
a vy púš �a nie ale bo mu sia by� vy ko na né prí sluš né opat re nia na jeho na mon to va nie, a to so zre te ¾om na tie to
ri zi ká:
a) pri pl ne ní

1. na pre pl ne nie ale bo pre kro če nie tla ku so zre te ¾om na pl nia ci po mer a tlak pár pri ur če nej tep lo te,
2. na ne sta bi li tu tla ko vé ho za ria de nia,

b) pri vy púš �a ní na ne kon tro lo va ný únik te ku ti ny pod tla kom,
c) pri pl ne ní ale bo vy púš �a ní na ne bez peč né pri po je nie a od po je nie.

2.10 Ochra na za ria de nia pro ti pre kro če niu do vo le ných hod nôt
Za ria de nie musí by� vy ba ve né vhod ný mi ochran ný mi za ria de nia mi ale bo sa mu sia uro bi� opat re nia na jeho
vy ba ve nie ta kým ochran ným za ria de ním v prí pa de, že sa ne pred po kla dá za bez pe če nie ochra ny iný mi
ochran ný mi za ria de nia mi v rám ci zos ta vy, ak by v odô vod ne ne pred ví da te¾ ných pod mien kach moh lo dôjs�
k pre kro če niu do vo le ných hod nôt.
Vhod né ochran né za ria de nie ale bo kom bi ná cia ochran ných za ria de ní sa musí ur či� na zá kla de prí sluš ných
vlast nos tí tla ko vé ho za ria de nia ale bo zos ta vy.
Vhod né ochran né za ria de nia ale bo ich kom bi ná cie majú ob sa ho va�
a) bez peč nost né prí slu šen stvo pod ¾a § 1 ods. 4 písm. d),
b) pod ¾a pot re by iné vhod né kon trol né za ria de nie, na prí klad in di ká tor ale bo vý straž né za ria de nie, kto ré

umož ní vy ko na� auto ma tic ké ale bo ruč né zá sa hy na udr ža nie do vo le ných hod nôt tla ko vé ho za ria de nia.

2.11 Bez peč nost né prí slu šen stvo
2.11.1 Bez peč nost né prí slu šen stvo musí

a) by� na vrh nu té a vy ro be né tak, aby bolo vhod né a spo ¾ah li vé pre svo ju pred po kla da nú funk ciu, a to aj so
zre te ¾om na po žia dav ky na údrž bu a skúš ky tla ko vé ho za ria de nia,

b) by� ne zá vis lé od iných čin nos tí v prí pa de, ak bez peč nost ná funk cia môže by� ovplyv ne ná iný mi čin nos �a -
mi,

c) vy ho vo va� prí sluš ným zá sa dám na vr ho va nia, aby bola za is te ná vhod ná a spo ¾ah li vá ochra na. Tie to zá sa dy 
za hŕ ňa jú hlav ne za is te nie bez peč nos ti pri po ru che, zá lo ho va nie, mož nos ti rôz no ro dos ti vy ho to ve nia a pre -
ve ro va nie vlast nej čin nos ti.

2.11.2 Za ria de nie na ob me dze nie tla ku
Toto za ria de nie musí by� na vrh nu té tak, aby ne do chá dza lo k tr va lé mu pre kro če niu naj vy ššie ho dovoleného
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tla ku. Krát ko do bé zvý še nie tla ku je do vo le né pri do dr ža ní pod mien ky pod ¾a bodu 7.3.
2.11.3 Za ria de nie na kon tro lu tep lo ty

Toto za ria de nie musí ma� z bez peč nost ných dô vo dov vhod ný re akč ný čas so zre te ¾om na me ra ciu funk ciu.

2.12 Von kaj ší po žiar
Tla ko vé za ria de nie v prí pa de pot re by musí by� na vrh nu té tak, aby sa spl ni li po žia dav ky na ob me dze nie škôd
v prí pa de von kaj šie ho po žia ru, a to so zre te ¾om na jeho pred po kla da né po u ži tie, a pod ¾a pot re by musí by� vy -
ba ve né vhod ným prí slu šen stvom ale bo mu sia by� uro be né opat re nia na vy ba ve nie prí slu šen stvom.

3. VÝ RO BA

3.1 Vý rob ný pos tup
Vý rob ca musí za bez pe či� pl ne nie prí sluš ných po žia da viek ná vr hu tla ko vé ho za ria de nia uplat ne ním prí sluš -
nej vý rob nej me tó dy a pra cov né ho po stu pu hlav ne so zre te ¾om na na sle du jú ce sku toč nos ti.

3.1.1 Zho to vo va nie jed not li vých čas tí
Zho to vo va nie jed not li vých čas tí, na prí klad tvár ne ním a prí pra vou zva ro vých plôch, ne smie spô so bi� po -
vrcho vé chy by, trh li ny ale bo zme ny me cha nic kých vlast nos tí, kto ré môžu ohroz i� bez peč nos� tla ko vé ho za -
ria de nia.

3.1.2 Ne ro zo be ra te¾ né spo je
Ne ro zo be ra te¾ né spo je a ovplyv ne né ob las ti mu sia by� bez po vrcho vých ale bo vnú tor ných chýb, kto ré môžu
zhor ši� bez peč nos� tla ko vé ho za ria de nia.
Vlast nos ti ma te riá lov ne ro zo be ra te¾ ných spo jov mu sia zod po ve da� mi ni mál nym hod no tám, kto ré sú usta no -
ve né pre ma te riá ly, s kto rý mi sú spá ja né, ak sa pri prí pra ve ná vr hu ne uva žo va lo s iný mi dô le ži tý mi hod no ta -
mi vlast nos tí ma te riá lov ne ro zo be ra te¾ ných spo jov.
Ne ro zo be ra te¾ né spo je tla ko vé ho za ria de nia, kto ré sú vy sta ve né tla ku, a čas tí, kto ré sú k nim pria mo pri po je -
né, mu sia vy ho to vi� za mest nan ci s prí sluš nou kva li fi ká ciou a s po u ži tím prí sluš ných pra cov ných po stu pov.
Pre tla ko vé za ria de nie II., III. a IV. ka te gó rie mu sia by� pra cov né po stu py a za mest nan ci ur če ní na vy ho to ve -
nie ne ro zo be ra te¾ ných spo jov schvá le ní oso bou auto ri zo va nou pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a) zá ko na. V prí pa de,
ak to usta no vu je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná, or ga ni zá ciou tre tej stra ny
auto ri zo va nou člen ským štá tom Eu róp skej únie. Auto ri zo va ná oso ba ale bo or ga ni zá cia tre tej stra ny mu sia
vy ko na� pre hliad ky a skúš ky pod ¾a prí sluš ných har mo ni zo va ných no riem ale bo musia by� vy ko na né im rov -
no cen né pre hliad ky a skúš ky.

3.1.3 Ne deš truk tív ne skúš ky
Ne deš truk tív ne skúš ky ne ro zo be ra te¾ ných spo jov tla ko vých za ria de ní mu sia vy ko ná va� za mest nan ci s prí -
sluš nou kva li fi ká ciou. 
Pre tla ko vé za ria de nie III. a IV. ka te gó rie mu sia by� pra cov né po stu py a za mest nan ci ur če ní na vy ho to ve nie
ne ro zo be ra te¾ ných spo jov schvá le ní oso bou auto ri zo va nou pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a) zá ko na. V prí pa de, ak
to usta no vu je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná, or ga ni zá ciou tre tej stra ny
auto ri zo va nou člen ským štá tom Eu róp skej únie. Auto ri zo va ná oso ba ale bo or ga ni zá cia tre tej stra ny mu sia
vy ko na� pre hliad ky a skúš ky pod ¾a prí sluš ných har mo ni zo va ných no riem ale bo musia by� vy ko na né im rov -
no cen né pre hliad ky a skúš ky.

3.1.4 Te pel né spra co va nie
Ak exis tu je ri zi ko, že vý rob ný pos tup zme ní vlast nos ti ma te riá lov v ta kom roz sa hu, že môže dôjs� k zhor še niu 
bez peč nos ti tla ko vé ho za ria de nia, musí sa po u ži� vhod né te pel né spra co va nie.

3.1.5 Iden ti fi ko va te¾ nos�
Na iden ti fi ko va nie ma te riá lu, kto rý je vy sta ve ný tla ku, mu sia by� ur če né a do dr žia va né po stu py. Tie to po stu -
py mu sia by� uplat ňo va né vhod ný mi pros tried ka mi, a to od pre vza tia ma te riá lu, po čas vý ro by až po po sled -
nú skúš ku tla ko vé ho za ria de nia.

3.2 Zá ve reč né po sú de nie
Na tla ko vom za ria de ní sa musí vy ko na� po sú de nie zho dy pod ¾a bo dov 3.2.1 až 3.2.3.

3.2.1 Zá ve reč ná kon tro la
Na tla ko vom za ria de ní sa musí vy ko na� zá ve reč ná kon tro la, pri kto rej sa na zá kla de vi zu ál nej pre hliad ky
a kon tro ly technickej do ku men tá cie hod no tí do dr ža nie po žia da viek toh to na ria de nia. Pri tom sa môžu
 zoh¾adni� skúš ky vy ko na né po čas vý ro by. Von kaj šia aj vnú tor ná pre hliad ka kaž dej čas ti za ria de nia sa musí
 vykona�, ak je pot reb né, z bez peč nost ných dô vo dov. Von kaj šia aj vnú tor ná pre hliad ka sa vy ko ná, ak je to
pot reb né, ešte po čas vý ro by, na prí klad v prí pa de, že pre hliad ku nie je mož né vy ko na� po čas zá ve reč nej
 kontroly.

3.2.2 Tla ko vá skúš ka
Sú čas �ou po sú de nia zho dy tla ko vé ho za ria de nia je skúš ka tla ko vé ho te le sa, kto rá sa oby čaj ne vy ko ná va ako 
hyd ra u lic ká tla ko vá skúš ka tla kom, kto rý je rov na ký ale bo vyš ší ako tlak ur če ný pod ¾a bodu 7.4.
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Pre sé rio vo vy rá ba né tla ko vé za ria de nie I. ka te gó rie mož no túto skúš ku vy ko na� na šta tis tic kom zá kla de.
Ak sa pri hyd ra u lic kej tla ko vej skúš ke môže tla ko vé za ria de nie po ško di� ale bo ju ne mož no vy ko na�, môžu sa
vy ko na� iné rov no cen né skúš ky. Pred ich vy ko na ním sa mu sia usku toč ni� do pln ko vé opat re nia, na prí klad
ne deš truk tív ne skúš ky ale bo iné rov no cen né skúš ky.

3.2.3 Kon tro la bez peč nost ných za ria de ní
Sú čas �ou po sú de nia zho dy zos ta vy je aj kon tro la bez peč nost ných za ria de ní za me ra ná na do dr žia va nie po žia -
da viek pod ¾a bodu 2.10.

3.3 Ozna če nie a ná pi sy
3.3.1 Na tla ko vom za ria de ní mu sia by� ok rem ozna če nia CE pod ¾a § 12 uve de né

a) pre všet ky tla ko vé za ria de nia:
1. ná zov a ad re sa vý rob cu ale bo iný spô sob jeho ozna če nia,
2. rok vý ro by,
3. iden ti fi ká cia tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a jeho cha rak te ru, na prí klad typ, sé ria ale bo vý rob ná dáv ka

a vý rob né čís lo,
4. zá klad né naj vy ššie a naj niž šie pra cov né pa ra met re,

b) ïal šie in for má cie pot reb né na bez peč nú mon táž, pre vádz ko va nie ale bo po u ží va nie, na údrž bu a pra vi del -
né kon tro ly, kto ré zá vi sia od typu tla ko vé ho za ria de nia, na prí klad
  1. ob jem tla ko vé ho za ria de nia v lit roch,
  2. me no vi tá svet los� po tru bia,
  3. po u ži tý skú šob ný tlak („PT“) v ba roch s uve de ním dá tu mu skúš ky,
  4. tlak, na kto rý je na sta ve né bez peč nost né prí slu šen stvo v ba roch,
  5. vý kon tla ko vé ho za ria de nia v kW,
  6. na pá ja cie na pä tie vo vol toch V,
  7. pred po kla da né po u ži tie,
  8. pl nia ci po mer v kg/l,
  9. naj vy ššia hmot nos� ob sa hu v kg,
10.  hmot nos� prázd ne ho tla ko vé ho za ria de nia v kg,
11.  sku pi na vý rob kov,

c) vý stra hy pod ¾a pot re by umies tne né na tla ko vom za ria de ní a upo zor ňu jú ce na ne správ ne po u ží va nie, kto ré 
pod ¾a skú se nos tí mož no odô vod ne ne pred po kla da�.

3.3.2 Ozna če nie CE a po ža do va né in for má cie mu sia by� umies tne né na tla ko vom za ria de ní ale bo na štít ku pri pev -
nenom k nemu s týmito vý nim ka mi:
a) ozna če nie CE, ako aj iné ozna če nie a ná pi sy uve de né v tej to prí lo he môžu by� v nie ktorých prí pa doch

umies tne né v prí sluš nej do ku men tá cii, aby sa pred iš lo opa ko va né mu ozna če niu jed not li vých čas tí, na prí -
klad čas ti po tru bia ur če né pre tú istú zos ta vu,

b) in for má cie o tla ko vom za ria de ní, kto ré je prí liš malé, na prí klad prí slu šen stvo, a kto ré sú uve de né v bode
3.3.1 písm. b), môžu by� umies tne né na štít ku pri pev ne nom k tla ko vé mu za ria de niu,

c) mož no po u ži� ná pi sy ale bo iné pros tried ky na ozna če nie úda jov o ob sa hu a na vý stra hu pod ¾a bodu 3.3.1
písm. c), ak sú ne zma za te¾ né.

3.4 Pre vádz ko vé po ky ny
Pri tla ko vom za ria de ní uvá dza nom na trh mu sia by� pri lo že né, ak je to ne vy hnut né, po ky ny pre pre vádz ko va -
te ¾a.
Pre vádz ko vé po ky ny mu sia ob sa ho va�
a) pot reb né in for má cie tý ka jú ce sa

1. mon tá že vrá ta ne mon tá že jed not li vých čas tí tla ko vé ho za ria de nia,
2. uvá dza nia do pre vádz ky,
3. po u ží va nia,
4. údrž by vrá ta ne kon trol vy ko ná va ných pre vádz ko va te ¾om,

b) úda je pri po je né k tla ko vé mu za ria de niu pod ¾a bodu 3.3 ok rem ozna če nia sé rie a musí k nim by� pri lo že ná
tech nic ká do ku men tá cia, vý kre sy a gra fy, kto ré sú ne vy hnut né na pre vádz ku tla ko vé ho za ria de nia,

c) prí pad né upo zor ne nie na ri zi ká, kto ré vy plý va jú z ne správ ne ho po u ží va nia tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a
bodu 1.3 a z ur či tých vlast nos tí ná vr hu tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a bodu 2.2.3.

4. MA TE RIÁ LY
Ma te riá ly po u ží va né na vý ro bu tla ko vých za ria de ní mu sia by� vy ho vu jú ce po celý čas pred po kla da nej ži vot -
nos ti, ak sa ne pred po kla dá ich vý me na.
Prí dav né ma te riá ly a iné spá ja cie ma te riá ly mu sia vy ho vo va� po žia dav kám pod ¾a bo dov 4.1, 4.2 písm. a)
a bodu 4.3, a to pred po u ži tím a aj po po u ži tí v spo je nej kon štruk cii.

4.1 Ma te riá ly po u ži té na čas ti vy sta ve né tla ku
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a) mu sia ma� vhod né vlast nos ti pri všet kých pre vádz ko vých pod mien kach, kto ré mož no odô vod ne ne pred -
po kla da�, a pri všet kých skú šob ných pod mien kach s dô ra zom na dos ta toč nú �až nos� a hú žev na tos�. Ak je
to pot reb né, vlast nos ti ma te riá lov mu sia spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a bodu 7.5. Ma te riál sa musí vy be ra� tak,
aby sa pred iš lo vzni ku kreh ké ho lomu. Ak sa kreh ký ma te riál po u ži je z oso bit ných dô vo dov, mu sia sa vy -
ko na� prí sluš né opat re nia,

b) mu sia by� dos ta toč ne che mic ky odol né pro ti te ku ti ne, kto rú ob sa hu je tla ko vé za ria de nie; che mic ké a fy zi -
kál ne vlast nos ti ma te riá lov ne vy hnut né na bez peč nú pre vádz ku ne smú by� vý raz ne ovplyv ne né po čas
pred po kla da nej ži vot nos ti,

c) ne smú by� vý raz ne ovplyv ne né star nu tím,
d) mu sia by� vhod né na pred po kla da né vý rob né po stu py,
e) mu sia by� vy be ra né tak, aby sa za brá ni lo vý raz ným ne žia du cim účin kom pri vzá jom nom spá ja ní rôz nych

ma te riá lov.

4.2 Vý rob ca tla ko vé ho za ria de nia musí
a) ur či� vhod ným spô so bom hod no ty ne vy hnut né na pev nost né vý po čty pod ¾a bodu 2.2.3 a rov na ko aj zá -

klad né vlast nos ti ma te riá lov a ich spra co va nie pod ¾a bodu 4.1,
b) uvies� vo svo jej tech nic kej do ku men tá cii úda je týka jú ce sa zho dy so špe ci fi ká ciou ma te riá lov pod ¾a toh to

na ria de nia jed ným z tých to spô so bov:
1. po u ži tím ma te riá lov, kto ré vy ho vu jú har mo ni zo va ným nor mám,
2. po u ži tím ma te riá lov uve de ných v eu róp skom schvá le ní pre ma te riá ly pod ¾a § 10 ale bo
3. po dro bným po sú de ním ma te riá lov,

c) za bez pe či� pre tla ko vé za ria de nia III. a IV. ka te gó rie po dro bné po sú de nie ma te riá lov pod ¾a bodu 4.2
písm. b), kto ré musí vy ko na� auto ri zo va ná oso ba na po su dzo va nie zho dy tla ko vé ho za ria de nia.

4.3 Vý rob ca tla ko vé ho za ria de nia musí vy ko na� prí sluš né opat re nia, aby za bez pe čil sú lad po u ži té ho ma te riá lu
s po ža do va nou špe ci fi ká ciou. Do ku men tá cia vy pra co va ná vý rob com ma te riá lov, kto rá po tvr dzu je zho du so
špe ci fi ká ciou, musí by� pri lo že ná ku všet kým ma te riá lom.
Pre hlav né čas ti za ria de nia II., III. a IV. ka te gó rie vy sta ve né tla ku táto do ku men tá cia musí ma� for mu cer ti fi -
ká tu o oso bit nej kon tro le vý rob ku.
Ak vý rob ca ma te riá lov uplat ňu je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty cer ti fi ko va ný prí sluš ným or gá nom a po dro -
bil sa oso bit né mu po su dzo va niu pre ob las� ma te riá lov, po va žu je sa cer ti fi kát vy da ný tým to vý rob com za po -
tvr de nie zho dy s prí sluš ný mi po žia dav ka mi toh to bodu.

OSO BIT NÉ TECH NIC KÉ PO ŽIA DAV KY NA TLA KO VÉ ZA RIA DE NIE

Ok rem tech nic kých po žia da viek uve de ných v bo doch 1 až 4 sa na tla ko vé za ria de nie vz�a hu jú aj tech nic ké po žia -
dav ky uve de né v bo doch 5 a 6.

5. TLA KO VÉ ZA RIA DE NIE VY STA VE NÉ PLA ME ŇU ALE BO INAK VY HRIE VA NÉ S RI ZI KOM PRE HRIA TIA
POD ¼A § 4 ods. 1

5.1 Tla ko vým za ria de ním vy sta ve ným pla me ňu ale bo inak vy hrie va ným s ri zi kom pre hria tia sú
a) ge ne rá to ry pary a ho rú cej vody pod ¾a § 4 ods. 1 písm. b), na prí klad par né a ho rú co vod né kot ly, pre hrie va -

če a pri hrie va če, kot ly na od pa do vé tep lo, kot ly na spa ¾o va nie od pa du, elek tró do vé ale bo po nor né elek tric -
ky vy ku ro va né kot ly, tla ko vé hrn ce vrá ta ne ich prí slu šen stva a prí pad ne aj s ich za ria de nia mi na úpra vu
na pá ja cej vody a na prí vod pa li va,

b) tla ko vé za ria de nia na tech no lo gic ký ohrev ur če né na iné úče ly, ako je vý ro ba pary a ho rú cej vody, uve de né
v § 4 ods. 1 písm. a), na prí klad ohrie va če ur če né pre che mic ké a po dob né pro ce sy, a tla ko vé za ria de nia na
spra co va nie po tra vín.

5.2 Tla ko vé za ria de nie pod ¾a bodu 5.1 musí by� vy po čí ta né, na vrh nu té a vy ro be né tak, aby sa vy lú či lo ale bo zní -
ži lo ri zi ko vý raz né ho ob me dze nia pre hria tia na naj niž šiu mož nú úro veň. Hlav ne sa musí za bez pe či�, aby
a) boli k dis po zí cii vhod né ochran né pros tried ky na ob me dze nie pre vádz ko vých pa ra met rov, na prí klad prí -

vo du ale bo od vo du tep la, prí pad ne úrov ne hla di ny, aby sa za brá ni lo aké mu ko¾ vek ri zi ku z miest ne ho ale -
bo cel ko vé ho pre hria tia,

b) boli pod ¾a pot re by k dis po zí cii mies ta na od ber vzo riek na hod no te nie vlast nos tí te ku ti ny, aby sa za brá ni lo
ri zi ku spo je né mu so vzni kom usa de nín ale bo ko ró zie,

c) sa vy ko na li vhod né opat re nia na vy lú če nie ri zi ka po ško de nia spô so be né ho usa de ni na mi,
d) boli k dis po zí cii pros tried ky na bez peč ný od vod zvyš ko vé ho tep la po od sta ve ní,
e) sa uro bi li opat re nia na za brá ne nie ne bez peč né mu hro ma de niu zá pal ných zme sí hor ¾a vých lá tok a vzdu -

chu ale bo spät né mu š¾ah nu tiu pla me ňa.
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6. PO TRU BIE POD ¼A § 4 ods. 1 písm. c)

6.1 Ná vrh a kon štruk cia mu sia za bez pe či�, aby
a) ri zi ko pre �a že nia v dô sled ku nad mer nej vôle a síl vzni ka jú cich na prí klad na prí ru bách, spo joch, vl nov coch

ale bo ha di ciach bolo vhod ným spô so bom re gu lo va né, na prí klad po mo cou pod pier, vý stuh, ukot ve nia, vy -
rov ná va nia a pred pä tia,

b) na mies te, na kto rom do chá dza ku kon den zá cii vnút ri po tru bia na plyn, boli k dis po zí cii pros tried ky na vy -
púš �a nie a od stra ňo va nie usa de nín z niž šie po lo že ných čas tí po tru bia, aby sa za brá ni lo po ško de niu vply -
vom hyd ra u lic ké ho rázu ale bo ko ró zie,

c) sa zoh ¾ad ni la mož nos� po ško de nia vply vom tur bu len cie a vzni ku ví rov, pri čom mož no po u ži� prí sluš né
usta no ve nia pod ¾a bodu 2.7,

d) sa uva žo va lo s ri zi kom úna vy spô so be ným vib rá cia mi v po tru bí,
e) v prí pa de, ak po tru bie ob sa hu je te ku ti ny 1. sku pi ny, boli k dis po zí cii vhod né pros tried ky na od po je nie od -

be ro vých po tru bí, kto rých ve¾ kos� pred sta vu je ve¾ ké ri zi ko,
f) bolo na naj niž šiu mož nú úro veň zní že né ri zi ko ná hod né ho vy pus te nia a mies ta od be ru mu sia by� zre te¾ ne

a vi di te¾ ne ozna če né na sta bil nej stra ne po tru bia úda jom o te ku ti ne, kto rá je v ňom ob siah nu tá,
g) po lo ha a tra sa pod zem né ho po tru bia boli vy zna če né v tech nic kej do ku men tá cii a aby sa zaistila bez peč ná

údrž ba, kon tro la ale bo op ra va.

7. OSO BIT NÉ KVAN TI TA TÍV NE PO ŽIA DAV KY NA NIE KTORÉ TLA KO VÉ ZA RIA DE NIA

Na sle du jú ce usta no ve nia sa uplat ňu jú vždy. Sú ne od de li te¾ nou sú čas �ou tej to prí lo hy a do pĺ ňa jú tech nic ké
po žia dav ky pod ¾a bo dov 1 až 6 na tla ko vé za ria de nie, na kto ré sa vz�a hu jú. Ak sa tie to usta no ve nia ne po u ži jú
vrá ta ne prí pa dov, keï ma te riá ly nie sú špe ci fi ko va né a keï nie sú po u ži té nor my, vý rob ca musí pre u ká za�, že
boli vy ko na né prí sluš né opat re nia na do siah nu tie rov na kej úrov ne bez peč nos ti.

7.1 Do vo le né na má ha nie
7.1.1 Ozna če nie

a) Re/t me dza klzu, kto rá pri vý po čto vej tep lo te ozna ču je hod no tu
1. hor nej me dze klzu pre ma te riá ly s hor nou a dol nou me dzou klzu,
2. do ho vo re nej me dze klzu 1,0 % pre aus te ni tic ké oce le a ne le go va ný hli ník,
3. do ho vo re nej me dze klzu 0,2 % v ostat ných prí pa doch,

b) Rm/20 ozna ču je naj niž šiu hod no tu me dze pev nos ti pri 20 oC,
c) Rm/t ozna ču je me dzu pev nos ti pri vý po čto vej tep lo te.

7.1.2 Cel ko vé do vo le né mem brá no vé na pä tie, naj mä pri sta tic kom za �a že ní a pri tep lo te mimo ob las ti vý raz né ho
te če nia, ne smie pre kro či� men šiu hod no tu pod ¾a po u ži té ho ma te riá lu, ako sú:
a) 2/3 Re/t a 5/12 Rm/20 pre fe ri tic ké oce le, nor ma li zo va né (nor ma li zo va né val co va nie) oce le ok rem jem no zr -

no vej oce le a špe ciál ne te pel ne spra co va nej oce le,
b) pre aus te ni tic ké oce le

1. 2/3 Re/t — ak je �až nos� väč šia ako 30 %, ale bo
2. 5/6 Re/t a 1/3 Rm/t — ak je �až nos� väč šia ako 35 %,

c) 10/19 Re/t a 1/3 Rm/20 pre ne le go va nú ale bo níz ko le go va nú oce¾ na od liat ky,
d) 2/3 Re/t pre hli ník,
e) 2/3 Re/t a 5/12 Rm/20 pre hli ní ko vé zlia ti ny ne pod lie ha jú ce vy tvr dzo va niu po čas star nu tia.

7.2 Sú či ni te¾ spo ja
Pri zva ro vých spo joch sú či ni te¾ zva ro vé ho spo ja ne smie pre kro či� hod no tu
a) 1,00 pri tla ko vom za ria de ní, na kto rom sa vy ko na li deš truk tív ne a ne deš truk tív ne skúš ky, kto ré po tvr dzu -

jú, že celá sku pi na zva rov je bez zá važ ných chýb,
b) 0,85 pri tla ko vom za ria de ní, na kto rom sa vy ko na li ná hod né ne deš truk tív ne skúš ky,
c) 0,70 pri tla ko vom za ria de ní, na kto rom sa vy ko na la len vi zu ál na kon tro la.
Ak je to pot reb né, musí sa zoh ¾ad ni� aj druh na má ha nia a me cha nic ké a tech no lo gic ké vlast nos ti spo ja.

7.3 Za ria de nie na ob me dze nie tla ku, hlav ne pri tla ko vých ná do bách
Krát ko do bé zvý še nie tla ku pod ¾a bodu 2.11.2 ne smie pre siah nu� 10 % hod no ty naj vy ššie ho dovoleného tla -
ku.

7.4 Hyd ra u lic ký skú šob ný tlak
Hyd ra u lic ký skú šob ný tlak pod ¾a bodu 3.2.2 pri tla ko vom za ria de ní ne smie by� men ší ako vyš šia hod no ta
a) tla ku, kto rý zod po ve dá naj väč šie mu za �a že niu, kto ré mu môže by� tla ko vé za ria de nie vy sta ve né po čas pre -

vádz ky po zoh ¾ad ne ní naj vy ššie ho dovoleného tla ku a naj vy ššej dovolenej tep lo ty, vy ná so be né ho sú či ni te -
¾om 1,25, ale bo

b) naj vy ššie ho dovoleného tla ku vy ná so be né ho sú či ni te ¾om 1,43.
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7.5 Vlast nos ti ma te riá lov
Ak sa ne po ža du jú iné hod no ty pod ¾a iných kri té rií, s kto rý mi sa musí uva žo va�, po va žu je sa oce¾ za dos ta toč -
ne �až nú, aby vy ho vo va la po žia dav kám pod ¾a bodu 4.1 písm. a), ak pri skúš ke �a hom vy ko na nej nor ma li zo -
va ným spô so bom nie je �až nos� po pre trh nu tí men šia ako 14 % a ná ra zo vá prá ca pri skúš ke vru bo vej hú žev -
na tos ti s vru bom tva ru V me ra ná na skú šob nej vzor ke pod ¾a ISO nor my nie je men šia ako 27 J pri tep lo te
naj viac 20 oC, ale nie vyš šej, ako je naj niž šia dovolená tep lo ta.“.

28. V prí lo he č. 2 bode 3. písm. a) sa slo vo „pre tla ku“
na hrá dza slo vom „tla ku“.

29. Prí lo ha č. 3 znie: 

 „Prí lo ha č. 3                                        
k na ria de niu vlá dy č. 576/2002 Z. z. 

PO STU PY PO SU DZO VA NIA ZHO DY

Po stu py po su dzo va nia zho dy pre tla ko vé za ria de nie pod ¾a tej to prí lo hy pla tia rov na ko aj pre zos ta vu.

1. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. a) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE VNÚ TOR NEJ 
KON TRO LY VÝ RO BY (MO DUL A)

1.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria de nie
spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE na
kaž dé tla ko vé za ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie o zho de.

1.2 Tech nic ká do ku men tá cia musí umož ni� po sú de nie zho dy tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria -
de nia. Ak je to pot reb né na po sú de nie zho dy, tech nic ká do ku men tá cia musí za hŕ ňa� eta pu ná vr hu, vý ro by
a pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia. Tech nic ká do ku men tá cia musí ob sa ho va�
a) vše obec ný opis tla ko vé ho za ria de nia,
b) kon štrukč né a vý rob né vý kre sy a gra fy čas tí, pod zos táv, ob vo dov a pod.,
c) opi sy a vy svet liv ky ne vy hnut né na vy svet le nie uve de ných vý kre sov a gra fov a opis ne vy hnut ný na vy svet le -

nie pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia,
d) zoz nam no riem uve de ných v § 6, kto ré sú po u ži té v pl nom roz sa hu ale bo čias toč ne, a opis rie še ní pri ja tých

na spl ne nie tech nic kých po žia da viek toh to na ria de nia, ak ne bo li po u ži té nor my uve de né v § 6,
e) vý sled ky vý po čtov, vy ko na ných skú šok a pod.,
f) sprá vy o skúš kach.

1.3 Vý rob ca musí pri ja� opat re nia pot reb né pre vý rob ný pro ces, aby za bez pe čil, že vy rá ba né tla ko vé za ria de nie je 
v zho de s technickou do ku men tá ciou pod ¾a bodu 1.2 a s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.

1.4 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec spo lu s tech nic kou do ku men tá ciou uscho vá va aj kó pie cer ti fi ká tov
o skúš ke typu a ich do dat kov po dobu desiatich ro kov odo dňa vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia da né -
ho typu. Tam, kde nie je ani vý rob ca, ani jeho spl no moc ne nec, po vin nos� uscho vá va� tech nic kú do ku men tá -
ciu pre chá dza na oso bu, kto rá za ria de nie uvá dza na trh.

2. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. a) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE VNÚ TOR NEJ 
KON TRO LY VÝ RO BY S KON TRO LOU ZÁ VE REČ NÉ HO PO SU DZO VA NIA (MO DUL A1)

2.1 Ide o pos tup, pri kto rom vý rob ca plní po žia dav ky po stu pu po su dzo va nia zho dy pod ¾a § 12 ods. 3 písm. a) zá -
ko na (mo dul A1) a musí vy ko ná va� zá ve reč né po sú de nie. Auto ri zo va ná oso ba, kto rú si vy be rie vý rob ca, kon -
tro lu je vy ko ná va nie zá ve reč né ho po sú de nia ne plá no va ný mi kon tro la mi.

2.2 Auto ri zo va ná oso ba musí po čas ne plá no va ných kon trol
a) zis ti�, či vý rob ca sku toč ne vy ko ná va zá ve reč né po sú de nie pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2,
b) odo be ra� vzor ky tla ko vé ho za ria de nia z mies ta vý ro by ale bo skla do va nia, aby vy ko na la kon tro lu, ur či� po -

čet tla ko vých za ria de ní vo vzor ke a sta no vi�, či je pot reb né vy ko na� úpl né ale bo len čias toč né zá ve reč né
po sú de nie vzo riek tla ko vé ho za ria de nia.

2.3 Auto ri zo va ná oso ba pri jme prí sluš né opat re nia, ak jed no ale bo viac tla ko vých za ria de ní nie je v zho de s tým -
to na ria de ním.

2.4 Vý rob ca musí pri pev ni� na kaž dé tla ko vé za ria de nie iden ti fi kač ný kód zod po ved nej auto ri zo va nej oso by.
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3. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. b) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE SKÚŠ KY TYPU
(MO DUL B)

3.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa auto ri zo va ná oso ba za ru ču je a po tvr dzu je, že re pre zen ta tív na vzor ka tla ko vé ho
za ria de nia spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia.

3.2 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí poda� žia dos� o vy ko na nie skúš ky typu jed nej auto ri zo va nej oso be
pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) meno a ad re su vý rob cu ale bo jeho spl no moc nen ca, ak žia dos� po dá va spl no moc ne nec,
b) pí som né vy hlá se nie, že žia dos� ne bo la po da ná inej auto ri zo va nej oso be,
c) technickú do ku men tá ciu v roz sa hu pod ¾a bodu 3.3.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí pos kyt nú� auto ri zo va nej oso be vzor ku typu tla ko vé ho za ria de nia,
kto ré plá nu je vy rá ba� (ïa lej len „typ“).
Auto ri zo va ná oso ba, ak to vy ža du je po sú de nie, môže po žia da� o ïal šie vzor ky typu. Typ môže ob sa ho va� viac
ver zií tla ko vé ho za ria de nia za pred po kla du, že roz die ly me dzi jed not li vý mi ver zia mi ne ov plyv ňu jú úro veň
bez peč nos ti.

3.3 Tech nic ká do ku men tá cia musí umož ni� po sú de nie zho dy tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria -
de nia. Ak je to pot reb né na po sú de nie zho dy, tech nic ká doku men tá cia musí za hŕ ňa� eta pu ná vr hu, vý ro by
a pre vádz ky za ria de nia. Tech nic ká do ku men tá cia musí ob sa ho va�
a) vše obec ný opis tla ko vé ho za ria de nia,
b) kon štrukč né a vý rob né vý kre sy a gra fy čas tí, pod zos táv, ob vo dov a pod.,
c) opi sy a vy svet liv ky ne vy hnut né na vy svet le nie uve de ných vý kre sov a gra fov a opis ne vy hnut ný na vy svet le -

nie pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia,
d) zoz nam no riem uve de ných v § 6, kto ré sú po u ži té v pl nom roz sa hu ale bo čias toč ne, a opis rie še ní pri ja tých

na spl ne nie tech nic kých po žia da viek toh to na ria de nia, ak ne bo li po u ži té nor my uve de né v § 6,
e) vý sled ky vý po čtov, vy ko na ných skú šok a pod.,
f) plán kon trol a skú šok,
g) in for má cie o skúš kach, kto ré budú vy ko ná va né po čas vý ro by,
h) in for má cie o kva li fi ká cii a schvá le ní za mest nan cov pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3.

3.4 Auto ri zo va ná oso ba musí
a) po sú di� tech nickú  do ku men tá ciu a ove ri�, či typ je vy ro be ný v zho de s tech nic kou do ku men tá ciou, a ozna -

či� čas ti na vrh nu té v zho de s prí sluš ný mi usta no ve nia mi no riem, kto ré sú uve de né v § 6, ako aj čas ti na -
vrh nu té bez po u ži tia prí sluš ných usta no ve ní tých to no riem. Naj mä musí
1. po sú di� technickú do ku men tá ciu s oh¾a dom na ná vrh a vý rob ný pos tup,
2. po sú di� po u ži té ma te riá ly, ak nie sú v zho de s prí sluš ný mi nor ma mi ale bo s eu róp skym schvá le ním pre 

ma te riá ly ur če né pre tla ko vé za ria de nie, a skon tro lo va� cer ti fi ká ty vy da né vý rob com ma te riá lov pod ¾a
prí lo hy č. 1 bodu 4.3,

3. ove ri�, či boli schvá le né pra cov né po stu py pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a
prí lo hy č. 1 bodu 3.1.2, ale bo ich schvá li�,

4. ove ri�, či za mest nan ci, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia a kto rí vy ko -
ná va jú ne deš truk tív ne skúš ky, sú kva li fi ko va ní ale bo schvá le ní v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a prí lo hy
č. 1 bodu 3.1.2 ale bo 3.1.3,

b) vy ko na� ale bo da� vy ko na� prí sluš né pre hliad ky a skúš ky, aby sa zis ti lo, či rie še nia pri ja té vý rob com spĺ -
ňa jú tech nic ké po žia dav ky toh to na ria de nia, ak ne bo li po u ži té nor my uve de né v § 6,

c) vy ko na� ale bo da� vy ko na� prí sluš né pre hliad ky a skúš ky, aby sa zis ti lo, či v prí pa de, ak vý rob ca po u žil prí -
sluš né nor my, boli tie to nor my sku toč ne uplat ne né,

d) do hod nú� s vý rob com ale bo s jeho spl no moc nen com mies to, na kto rom sa vy ko na jú prí sluš né pre hliad ky
a skúš ky.

3.5 Ak typ vy ho vu je usta no ve niam toh to na ria de nia, auto ri zo va ná oso ba vydá vý rob co vi ale bo jeho spl no moc -
nen co vi cer ti fi kát typu tla ko vé ho za ria de nia (ïa lej len „cer ti fi kát typu“). Cer ti fi kát typu musí ob sa ho va�
meno a ad re su vý rob cu, zá ve ry skú šok a pot reb né úda je na iden ti fi ká ciu schvá le né ho typu. Zoz nam prí sluš -
ných čas tí tech nic kej do ku men tá cie musí by� sú čas �ou prí lo hy cer ti fi ká tu typu, kto ré ho kó pia je ulo že ná
u auto ri zo va nej oso by. Cer ti fi kát typu pla tí de sa� ro kov a jeho plat nos� mož no pre dĺ ži�. Ak auto ri zo va ná oso -
ba od miet ne vy da� vý rob co vi ale bo jeho spl no moc nen co vi cer ti fi kát typu, musí uvies� po dro bné dô vo dy toh to
od miet nu tia.

3.6 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, u kto rej je ulo že ná technická do -
ku men tá cia a kto rá vy da la cer ti fi kát typu, o všet kých zme nách vy ko na ných na schvá le nom type. Tie to zme ny 
pod lie ha jú do da toč né mu schvá le niu, ak môžu ovplyv ni� zho du s tech nic ký mi po žia dav ka mi ale bo so sta no -
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ve ný mi pod mien ka mi na po u ží va nie tla ko vé ho za ria de nia. Do da toč né schvá le nie musí by� vy ko na né for mou
do dat ku k cer ti fi ká tu typu.

3.7 Ak auto ri zo va ná oso ba od miet ne vy da� cer ti fi kát typu, in for mu je o tom ostat né auto ri zo va né oso by a o zru še -
ní cer ti fi ká tu typu in for mu je or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo -
ven ská re pub li ka via za ná, in for mu je o tom aj prí sluš né za hra nič né oso by.

3.8 Ostat né auto ri zo va né oso by môžu na zá kla de žia dos ti dosta� kó piu vy da né ho cer ti fi ká tu typu a ich do dat -
kov. Prí lo hy k cer ti fi ká tom typu mu sia by� k dis po zí cii ostat ným auto ri zo va ným oso bám.

3.9 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec uscho vá va spo lu s tech nic kou do ku men tá ciou aj kó pie cer ti fi ká tov
o skúš ke typu a ich do dat kov po dobu desiatich ro kov odo dňa vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia da né -
ho typu. Tam, kde nie je ani vý rob ca, ani jeho spl no moc ne nec, po vin nos� uscho vá va� tech nic kú do ku men tá -
ciu pre chá dza na oso bu, kto rá za ria de nie uvá dza na trh.

4. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. b) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE PO SÚ DE NIA 
NÁ VR HU (MO DUL B1)

4.1 Ide o čas� po stu pu, pri kto rom sa auto ri zo va ná oso ba za ru ču je a vy hla su je, že tech nic ká do ku men tá cia tla -
ko vé ho za ria de nia spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia.
Ten to pos tup po su dzo va nia zho dy sa ne mô že uplat ni�, ak sa po u ži la ex pe ri men tál na me tó da na vr ho va nia
pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 2.2.4.

4.2 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí poda� žia dos� o po sú de nie skúš ky typu jed nej auto ri zo va nej oso be
pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) meno a ad re su vý rob cu ale bo jeho spl no moc nen ca, ak žia dos� po dá va spl no moc ne nec,
b) pí som né vy hlá se nie o tom, že žia dos� ne bo la po da ná inej auto ri zo va nej oso be,
c) technickú do ku men tá ciu v roz sa hu pod ¾a bodu 4.3.
Sú čas �ou žia dos ti môže by� via ce ro ver zií tla ko vé ho za ria de nia za pred po kla du, že roz die ly me dzi jed not li vý -
mi ver zia mi ne ov plyv ňu jú úro veň bez peč nos ti.

4.3 Tech nic ká do ku men tá cia musí umož ni� po sú de nie zho dy tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria -
de nia. Ak je to pot reb né na po sú de nie zho dy, tech nic ká  do ku men tá cia musí za hŕ ňa� eta pu ná vr hu, vý ro by
a pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia. Tech nic ká  do ku men tá cia musí ob sa ho va�
a) vše obec ný opis tla ko vé ho za ria de nia,
b) kon štrukč né a vý rob né vý kre sy a gra fy čas tí, pod zos táv, ob vo dov a pod.,
c) opi sy a vy svet liv ky ne vy hnut né na vy svet le nie uve de ných vý kre sov a gra fov a opis ne vy hnut ný na vy svet le -

nie pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia,
d) zoz nam no riem uve de ných v § 6 ods. 2, kto ré sú po u ži té v pl nom roz sa hu ale bo čias toč ne, a opis rie še ní

pri ja tých na spl ne nie tech nic kých po žia da viek toh to na ria de nia, ak ne bo li po u ži té nor my uve de né v § 6
ods. 2,

e) pot reb né úda je o vhod nos ti na vrh nu té ho rie še nia, naj mä ak ne bo li v pl nom roz sa hu po u ži té nor my uve de -
né v § 6 ods. 2. V tých to úda joch majú by� za hr nu té vý sled ky skú šok vy ko na ných v la bo ra tó riách vý rob cu
ale bo v iných la bo ra tó riách pod ¾a vý be ru vý rob cu,

f) vý sled ky vý po čtov, vy ko na ných skú šok a pod.,
g) in for má cie o kva li fi ká cii ale bo schvá le ní za mest nan cov pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3.

4.4 Auto ri zo va ná oso ba musí
a) po sú di� technickú do ku men tá ciu a ozna či� čas ti na vrh nu té v zho de s prí sluš ný mi usta no ve nia mi har mo -

ni zo va ných no riem, kto ré sú uve de né v § 6, ako aj čas ti na vrh nu té bez po u ži tia prí sluš ných usta no ve ní
tých to no riem. Naj mä musí
1. po sú di� po u ži té ma te riá ly, ak nie sú v zho de s prí sluš ný mi nor ma mi ale bo s eu róp skym schvá le ním

pre ma te riá ly pre tla ko vé za ria de nie,
2. ove ri�, či boli schvá le né pra cov né po stu py pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a

prí lo hy č. 1 bodu 3.1.2, ale bo ich schvá li�,
3. ove ri�, či za mest nan ci, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia a kto rí vy ko -

ná va jú ne deš truk tív ne skúš ky, sú kva li fi ko va ní ale bo schvá le ní v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a prí lo hy 
č. 1 bodu 3.1.2 ale bo 3.1.3,

b) vy ko na� ale bo da� vy ko na� prí sluš né pre hliad ky a skúš ky, aby sa zis ti lo, či rie še nia pri ja té vý rob com spĺ -
ňa jú tech nic ké po žia dav ky toh to na ria de nia, ak ne bo li po u ži té nor my uve de né v § 6,

c) vy ko na� ale bo da� vy ko na� prí sluš né pre hliad ky a skúš ky, aby sa zis ti lo, či v prí pa de, ak vý rob ca po u žil
prí sluš né nor my, boli tie to nor my sku toč ne uplat ne né.
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4.5 Ak ná vrh vy ho vu je usta no ve niam toh to na ria de nia, auto ri zo va ná oso ba vydá cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu.
Cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu musí ob sa ho va� meno a ad re su žia da te ¾a, zá ve ry skú šok, pod mien ky jeho plat -
nos ti a pot reb né úda je na iden ti fi ká ciu schvá le né ho ná vr hu. Zoz nam prí sluš ných čas tí tech nic kej do ku men -
tá cie musí by� sú čas �ou prí lo hy cer ti fi ká tu o skúš ke ná vr hu, kto ré ho kó pia je ulo že ná u auto ri zo va nej oso by.
Ak auto ri zo va ná oso ba od miet ne vy da� vý rob co vi ale bo jeho spl no moc nen co vi cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu,
musí uvies� po dro bné dô vo dy toh to od miet nu tia.

4.6 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, u kto rej je ulo že ná tech nic ká do -
ku men tá cia a kto rá vy da la cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu, o všet kých zme nách vy ko na ných v cer ti fi ko va nej tech -
nic kej do ku men tá cii. Ak tie to zme ny môžu ovplyv ni� zho du s tech nic ký mi po žia dav ka mi ale bo so sta no ve ný -
mi pod mien ka mi na po u ží va nie tla ko vé ho za ria de nia, pod lie ha jú do da toč né mu schvá le niu. Do da toč né
schvá le nie musí by� vy ko na né for mou do dat ku k cer ti fi ká tu o zho de s technickou do ku men tá ciou.

4.7 Ak auto ri zo va ná oso ba od miet ne vy da� cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu, in for mu je o tom ostat né auto ri zo va né oso -
by a o zru še ní cer ti fi ká tu in for mu je or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou
je Slo ven ská re pub li ka via za ná, in for mu je o tom aj za hra nič né oso by.

4.8 Ostat né auto ri zo va né oso by môžu na zá kla de žia dos ti ob dr ža� in for má cie o vy da ných cer ti fi ká toch o skúš ke
ná vr hu a ich do dat koch a o zru še ní vy da ných cer ti fi ká tov o skúš ke ná vr hu a ich do dat kov.

4.9 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec uscho vá va spo lu s tech nic kou do ku men tá ciou aj kó pie cer ti fi ká tov
o skúš ke ná vr hu a ich do dat kov po čas desiatich ro kov odo dňa vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia da -
né ho typu. Tam, kde nie je ani vý rob ca, ani jeho spl no moc ne nec, po vin nos� uscho vá va� tech nic kú do ku men -
tá ciu pre chá dza na oso bu, kto rá za ria de nie uvá dza na trh.

5. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. c) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE ZHO DY S TY POM
(MO DUL C1)

5.1 Ide o čas� po stu pu, pri kto rom sa vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria de -
nie je v zho de s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te typu a spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho
spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE na kaž dé tla ko vé za ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie
o zho de.

5.2 Vý rob ca musí pri ja� všet ky opat re nia pot reb né na vý rob ný pro ces, aby za bez pe čil, že vy rá ba né tla ko vé za ria -
de nie je v zho de s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te typu a s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.

5.3 Auto ri zo va ná oso ba, kto rú si vy be rie vý rob ca, kon tro lu je vy ko ná va nie zá ve reč né ho po sú de nia ne plá no va ný -
mi kon tro la mi.
Auto ri zo va ná oso ba musí po čas ne plá no va ných kon trol
a) zis ti�, či vý rob ca sku toč ne vy ko ná va zá ve reč né po sú de nie pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2,
b) odo be ra� vzor ky tla ko vé ho za ria de nia z mies ta vý ro by ale bo skla do va nia, aby vy ko na la kon tro lu, ur či� po -

čet tla ko vých za ria de ní vo vzor ke a ur či�, či je pot reb né vy ko na� úpl né ale bo len čias toč né zá ve reč né po sú -
de nie vzo riek tla ko vé ho za ria de nia.

Auto ri zo va ná oso ba pri jme prí sluš né opat re nia, ak jed no ale bo viac tla ko vých za ria de ní nie je v zho de.

5.4 Vý rob ca musí pri pev ni� na kaž dé tla ko vé za ria de nie iden ti fi kač ný kód zod po ved nej auto ri zo va nej oso by.

5.5 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec uscho vá va spo lu s tech nic kou do ku men tá ciou aj kó pie vy hlá se ní o zho de 
a ich do dat kov po čas de sia tich ro kov odo dňa vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia da né ho typu. Tam,
kde nie je ani vý rob ca, ani jeho spl no moc ne nec, po vin nos� uscho vá va� tech nic kú do ku men tá ciu pre chá dza
na oso bu, kto rá za ria de nie uvá dza na trh.

6. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. d) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE ZA BEZ PE ČO VA NIA
KVA LI TY VÝ RO BY (MO DUL D)

6.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca pl nia ci po vin nos ti uve de né v bode 6.2 za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za -
ria de nie je v zho de s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te typu ale bo v cer ti fi ká te o skúš ke ná vr hu a spĺ ňa po žia dav -
ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE na kaž dé tla ko vé za -
ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie o zho de. Pri ozna če ní CE je umies tne ný aj iden ti fi kač ný kód
auto ri zo va nej oso by zod po ved nej za do h¾ad pod ¾a bodu 6.4.
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6.2 Vý rob ca musí uplat ňo va� schvá le ný sys tém za bez pe čo va nia kva li ty na vý ro bu, zá ve reč nú kon tro lu a skú ša -
nie pod ¾a bodu 6.3 a pod lie ha do h¾a du pod ¾a bodu 6.4.

6.3 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty
6.3.1 Vý rob ca musí poda� žia dos� o po sú de nie svoj ho sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty jed nej auto ri zo va nej oso be

pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) všet ky pot reb né in for má cie o tla ko vom za ria de ní,
b) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
c) technickú do ku men tá ciu schvá le né ho typu a kó piu cer ti fi ká tu typu ale bo kó piu cer ti fi ká tu o skúš ke ná vr -

hu.

6.3.2 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty musí za bez pe či� zho du tla ko vé ho za ria de nia s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te
typu ale bo v cer ti fi ká te o skúš ke ná vr hu a s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.
Všet ky prv ky, po žia dav ky a opat re nia, kto ré sú sú čas �ou sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, uplat ňo va né vý -
rob com sa mu sia sys te ma tic ky a riad ne zdo ku men to va� for mou pí som ných opat re ní, po stu pov a po ky nov.
Táto do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty musí umož ni� jed not ný vý klad prog ra mov kva li ty, plá -
nov kva li ty, prí ru čiek kva li ty a zá zna mov o kva li te.
Do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty ob sa hu je naj mä pri me ra ný opis
a) cie ¾ov za bez pe čo va nia kva li ty a or ga ni zač nej štruk tú ry, po vin nos tí a prá vo mo ci ve de nia tý ka jú cich sa

kva li ty tla ko vé ho za ria de nia,
b) vý rob ných po stu pov, ria de nia a za bez pe čo va nia kva li ty, pro ce sov a sys te ma tic kých opat re ní, kto ré sa po -

u ži jú, naj mä vý rob ných po stu pov pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a prí lo hy č. 1
bodu 3.1.2,

c) pre hlia dok a skú šok, kto ré sa budú vy ko ná va� pred za ča tím vý ro by, po čas vý ro by a po ukon če ní vý ro by,
a pe rio di ci tu ich vy ko ná va nia,

d) zá zna mov o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, vý sled ky skú šok, úda je o ka lib rá cii, sprá vy o kva li fi ká cii
a schvá le ní za mest nan cov, naj mä tých, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je, a tých, kto rí vy ko ná va jú
ne deš truk tív ne skúš ky pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3,

e) pros tried kov na kon tro lu do sa ho va nia po ža do va nej kva li ty a účin né ho fun go va nia sys té mu za bez pe čo va -
nia kva li ty.

6.3.3 Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� sys tém za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či spĺ ňa po žia dav ky uve de né
v bode 6.3.2, pri čom sa pred po kla dá, že prv ky sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto ré sú v zho de s prí sluš ný -
mi har mo ni zo va ný mi nor ma mi, spĺ ňa jú po žia dav ky uve de né v bode 6.3.2.
Čle nom sku pi ny, kto rá po su dzu je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí by� naj me nej je den člen so skú se -
nos �a mi z po su dzo va nia prí sluš ných po stu pov vý ro by tla ko vých za ria de ní. Sú čas �ou po sú de nia je aj pre -
vier ka vý rob nej pre vádz ky.
Vý sled ky po sú de nia, kto ré ob sa hu jú zá ve ry pre hliad ky a odô vod ne nie, musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý -
rob co vi.

6.3.4 Vý rob ca musí pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce zo sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto rý bol schvá le ný, a za bez -
pe čo va�, aby spĺ ňal všet ky pod mien ky a bol účin ný.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, kto rá schvá li la sys tém za bez pe čo -
va nia kva li ty, o všet kých pred po kla da ných zme nách sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.
Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� pred po kla da né zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či
zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty budú aj na ïa lej v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a bodu 6.3.2 ale bo ich
tre ba opä tov ne po sú di�.
Vý sle dok po sú de nia a odô vod ne nie musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý rob co vi.

6.4 Do h¾ad auto ri zo va nou oso bou
6.4.1 Úče lom do h¾a du je za bez pe či�, aby vý rob ca pl nil po vin nos ti vy plý va jú ce zo schvá le né ho sys té mu za bez pe čo -

va nia kva li ty.
6.4.2 Na úče ly kon tro ly vý rob ca musí auto ri zo va nej oso be umož ni� vstup do vý rob ných, kon trol ných, skú šob ných

a skla do va cích prie sto rov a musí mu pos kyt nú� všet ky pot reb né in for má cie, naj mä
a) do ku men tá ciu sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
b) zá zna my o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii, sprá vy o kva li fi ká cii

za mest nan cov.
6.4.3 Auto ri zo va ná oso ba musí vy ko ná va� pra vi del né kon tro ly, aby sa pre sved či la, či vý rob ca do dr žia va a po u ží va

sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, a musí odo vzda� vý rob co vi sprá vu o vý sled koch kon tro ly. Pe rio di ci ta kon trol
vy ža du je, aby sa úpl né po sú de nie vy ko na lo kaž dé tri roky.

6.4.4 Auto ri zo va ná oso ba môže u vý rob cu usku toč ni� ne oh lá se né kon tro ly. Pot re ba a pe rio di ci ta ne oh lá se ných
kon trol je ur če ná v sú la de so sys té mom kon trol po u ží va ným auto ri zo va nou oso bou. V sys té me kon trol sa
musí zoh ¾ad ni�
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a) ka te gó ria tla ko vé ho za ria de nia,
b) vý sled ky pred chá dza jú cich kon trol,
c) pot re ba kon tro ly ná prav ných opat re ní,
d) zvlášt ne pod mien ky sú vi sia ce so schvá le ným sys té mom za bez pe čo va nia kva li ty, ak sa po u ži li,
e) výz namné zme ny v or ga ni zá cii vý ro by, kon cep cie ale bo tech no ló gie.
Po čas ne oh lá se ných kon trol môže auto ri zo va ná oso ba, ak je to pot reb né, vy ko na� ale bo ne cha� vy ko na�
skúš ky na ove re nie správ nej funk cie sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty. Auto ri zo va ná oso ba musí odo vzda� vý -
rob co vi sprá vu o vý sled ku kon tro ly; ak sa vy ko na li skúš ky, aj vý sled ky skú šok.

6.5 Ak auto ri zo va ná oso ba ne schvá li sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí in for mo va� o tom ostat né auto ri zo va -
né oso by a or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, in for mu je o tom aj prí sluš né za hra nič né oso by.

6.6 Vý rob ca musí po čas de sia tich ro kov od skon če nia vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia uscho vá va� pre
pot re by or gá nov do h¾a du
a) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 6.3.1,
b) zme ny uve de né v bode 6.3.4,
c) roz hod nu tia a sprá vy pod ¾a bo dov 6.3.3, 6.3.4, 6.4.3 a 6.4.4.

7. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. d) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE ZA BEZ PE ČO VA NIA
KVA LI TY VÝ RO BY (MO DUL D1)

7.1 Ide o čas� po stu pu, pri kto rom sa vý rob ca pl nia ci po vin nos ti uve de né v bode 7.3 za ru ču je a vy hla su je, že tla -
ko vé za ria de nie spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí umies tni�
ozna če nie CE na kaž dé tla ko vé za ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie o zho de. Pri ozna če ní CE je
umies tne ný aj iden ti fi kač ný kód auto ri zo va nej oso by zod po ved nej za do h¾ad pod ¾a bodu 7.5.

7.2 Vý rob ca musí vy pra co va� technickú do ku men tá ciu, pod ¾a kto rej mož no po sú di� zho du tla ko vé ho za ria de nia
s po žia dav ka mi toh to na ria de nia. Ak je to pot reb né na po sú de nie zho dy, tech nic ká do ku men tá cia musí za hŕ -
ňa� eta pu ná vr hu, vý ro by a pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia. Technická do ku men tá cia musí ob sa ho va�
a) vše obec ný opis tla ko vé ho za ria de nia,
b) konštrukčné a vý rob né vý kre sy a gra fy čas tí, pod zos táv, ob vo dov a pod.,
c) opi sy ne vy hnut né na vy svet le nie uve de ných vý kre sov a gra fov a opis ne vy hnut ný na vy svet le nie pre vádz ky

tla ko vé ho za ria de nia,
d) zoz nam no riem pod ¾a § 6, kto ré sú po u ži té v pl nom roz sa hu ale bo čias toč ne, a opis rie še ní pri ja tých na spl -

ne nie tech nic kých po žia da viek toh to na ria de nia, ak sa ne po u ži li nor my uve de né v § 6,
e) vý sled ky vý po čtov, vy ko na ných skú šok a pod.,
f) sprá vy o vy ko na ných skúš kach.

7.3 Vý rob ca musí uplat ňo va� schvá le ný sys tém za bez pe čo va nia kva li ty na vý ro bu, zá ve reč nú kon tro lu a skúš ky
pod ¾a bodu 7.4 a pod lie ha do h¾a du pod ¾a bodu 7.5.

7.4 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty
7.4.1 Vý rob ca musí poda� žia dos� o po sú de nie svoj ho sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty jed nej auto ri zo va nej oso be

pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) všet ky pot reb né in for má cie o tla ko vom za ria de ní,
b) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.

7.4.2 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty musí za bez pe čo va� zho du tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria -
de nia.
Všet ky prv ky, po žia dav ky a opat re nia, kto ré sú sú čas �ou sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, uplat ňo va né vý -
rob com mu sia by� sys te ma tic ky a riad ne do ku men to va né for mou pí som ných opat re ní, po stu pov a po ky nov.
Táto do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty musí umož ni� jed not ný vý klad prog ra mov kva li ty, plá -
nov kva li ty, prí ru čiek kva li ty a zá zna mov o kva li te.
Do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty ob sa hu je naj mä pri me ra ný opis
a) cie ¾ov za bez pe čo va nia kva li ty a or ga ni zač nej štruk tú ry, po vin nos tí a prá vo mo ci ve de nia tý ka jú cich sa kva -

li ty tla ko vé ho za ria de nia,
b) vý rob ných po stu pov, ria de nia a za bez pe čo va nia kva li ty, pro ce sov a sys te ma tic kých opat re ní, kto ré sa po u -

ži jú, naj mä vý rob ných po stu pov pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.1.2,
c) pre hlia dok a skú šok, kto ré sa budú vy ko ná va� pred za ča tím vý ro by, po čas vý ro by a po skon če ní vý ro by,

a pe rio di ci tu ich vy ko ná va nia,
d) zá zna mov o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii, sprá vy o kva li fi ká cii 
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a schvá le ní za mest nan cov, naj mä tých, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je, a tých, kto rí vy ko ná va jú
ne deš truk tív ne skúš ky pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3,

e) pros tried kov na kon tro lu do sa ho va nia po ža do va nej kva li ty a účin né ho fun go va nia sys té mu za bez pe čo va -
nia kva li ty.

7.4.3 Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� sys tém za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či spĺ ňa po žia dav ky uve de né
v bode 7.4.2, pri čom sa pred po kla dá, že prv ky sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto ré sú v zho de s prí sluš ný -
mi nor ma mi, spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a bodu 7.4.2.
Čle nom sku pi ny, kto rá po su dzu je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí by� naj me nej je den člen so skú se -
nos �a mi z po su dzo va nia prí sluš ných po stu pov vý ro by tla ko vých za ria de ní. Sú čas �ou po sú de nia je aj pre -
vier ka vý rob nej pre vádz ky.
Vý sled ky po sú de nia, kto ré ob sa hu jú zá ve ry pre hliad ky a odô vod ne nie, musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý -
rob co vi.

7.4.4 Vý rob ca musí pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce zo sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto rý bol schvá le ný, a za bez -
pe čo va�, aby spĺ ňal všet ky pod mien ky a bol účin ný.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, kto rá schvá li la sys tém za bez pe čo -
va nia kva li ty, o všet kých pred po kla da ných zme nách sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.
Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� pred po kla da né zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či tie -
to zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty budú aj na ïa lej v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a bodu 7.4.2 ale bo ich 
tre ba opä tov ne po sú di�.
Vý sle dok po sú de nia a odô vod ne nie musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý rob co vi.

7.5 Do h¾ad auto ri zo va nou oso bou
7.5.1 Úče lom do h¾a du je za bez pe či�, aby vý rob ca pl nil po vin nos ti vy plý va jú ce zo schvá le né ho sys té mu za bez pe čo -

va nia kva li ty.
7.5.2 Na úče ly kon tro ly vý rob ca musí auto ri zo va nej oso be umož ni� vstup do vý rob ných, kon trol ných, skú šob ných

a skla do va cích prie sto rov a musí mu pos kyt nú� všet ky pot reb né in for má cie, naj mä
a) do ku men tá ciu sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
b) zá zna my o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii a sprá vy o kva li fi ká cii 

za mest nan cov.
7.5.3 Auto ri zo va ná oso ba musí vy ko ná va� pra vi del né kon tro ly, aby sa pre sved či la, či vý rob ca do dr žia va a po u ží va

sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, a musí odo vzda� vý rob co vi sprá vu o vý sled koch kon tro ly. Pe rio di ci ta kon trol
vy ža du je, aby sa úpl né po sú de nie vy ko na lo kaž dé tri roky.

7.5.4 Auto ri zo va ná oso ba môže u vý rob cu usku toč ni� ne oh lá se né kon tro ly. Pot re ba a pe rio di ci ta ne oh lá se ných
kon trol je ur če ná v sú la de so sys té mom kon trol po u ží va ným auto ri zo va nou oso bou. V sys té me kon trol sa
musí zoh ¾ad ni�
a) ka te gó ria tla ko vé ho za ria de nia,
b) vý sled ky pred chá dza jú cich kon trol,
c) pot re ba kon tro ly ná prav ných opat re ní,
d) zvlášt ne pod mien ky sú vi sia ce so schvá le ným sys té mom, ak sa po u ži li,
e) výz namné zme ny v or ga ni zá cii vý ro by, kon cep cie ale bo tech no ló gie.
Po čas tých to kon trol môže auto ri zo va ná oso ba, ak je to pot reb né, vy ko na� ale bo da� vy ko na� skúš ky na ove -
re nie správ nej funk cie sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty. Auto ri zo va ná oso ba musí odo vzda� vý rob co vi sprá -
vu o vý sled ku ne oh lá se nej kon tro ly; ak sa vy ko na li skúš ky, aj vý sled ky skú šok.

7.6 Ak auto ri zo va ná oso ba ne schvá li sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí in for mo va� o tom ostat né auto ri zo va -
né oso by a or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, in for mu je o tom aj prí sluš né za hra nič né oso by.

7.7 Vý rob ca musí po čas de sia tich ro kov od skon če nia vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia uscho vá va� pre
pot re by or gá nov do h¾a du
a) tech nic kú do ku men tá ciu pod ¾a bodu 7.2,
b) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 7.4.1,
c) zme ny uve de né v bode 7.4.4, 
d) roz hod nu tia a sprá vy pod ¾a bo dov 7.4.3, 7.4.4, 7.5.3 a 7.5.4.

8. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. e) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE ZA BEZ PE ČO VA NIA 
KVA LI TY VÝ ROB KOV (MO DUL E)

8.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca pl nia ci po vin nos ti pod ¾a bodu 8.2 za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria -
de nie je v zho de s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te typu a spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho 
spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE na kaž dé tla ko vé za ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie
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o zho de. Pri ozna če ní CE je umies tne ný aj iden ti fi kač ný kód auto ri zo va nej oso by zod po ved nej za do h¾ad  po -
d¾a bodu 8.4.

8.2 Vý rob ca musí uplat ňo va� schvá le ný sys tém za bez pe čo va nia kva li ty na zá ve reč nú kon tro lu a skúš ky tla ko vé -
ho za ria de nia pod ¾a bodu 8.3 a pod lie ha do h¾a du pod ¾a bodu 8.4.

8.3 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty
8.3.1 Vý rob ca musí poda� žia dos� o po sú de nie svoj ho sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty jed nej auto ri zo va nej oso be

pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) všet ky pot reb né in for má cie o tla ko vom za ria de ní,
b) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
c) tech nic kú do ku men tá ciu schvá le né ho typu a kó piu cer ti fi ká tu typu.

8.3.2 V rám ci sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty sa kaž dé tla ko vé za ria de nie musí po dro bi� pre hliad ke a prí sluš ným
skúš kam pod ¾a prí sluš ných no riem uve de ných v § 6 ale bo rov no cen ným skúš kam. Vyko na� sa musí naj mä
zá ve reč né po sú de nie pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2, aby sa za bez pe či la zho da tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav -
ka mi toh to na ria de nia.
Všet ky prv ky, po žia dav ky a opat re nia, kto ré sú sú čas �ou sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, uplat ňo va né vý -
rob com sa mu sia sys te ma tic ky a riad ne zdo ku men to va� for mou pí som ných opat re ní, po stu pov a po ky nov.
Táto do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty musí umož ni� jed not ný vý klad prog ra mov kva li ty, plá -
nov kva li ty, prí ru čiek kva li ty a do kla dov o kva li te.
Do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty ob sa hu je naj mä pri me ra ný opis
a) cie ¾ov za bez pe čo va nia kva li ty a or ga ni zač nej štruk tú ry, po vin nos tí a prá vo mo cí ve de nia tý ka jú cich sa kva -

li ty tla ko vé ho za ria de nia,
b) pre hlia dok a skú šok, kto ré sa budú vy ko ná va� po skon če ní vý ro by,
c) pros tried kov na kon tro lu účin né ho fun go va nia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
d) zá zna mov o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii, sprá vy o kva li fi ká cii 

a schvá le ní za mest nan cov, naj mä tých, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je, a tých, kto rí vy ko ná va jú
ne deš truk tív ne skúš ky pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3.

8.3.3 Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� sys tém za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a
bodu 8.3.2, pri čom sa pred po kla dá, že prv ky sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto ré sú v zho de s prí sluš ný mi
nor ma mi, spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a bodu 8.3.2.
Čle nom sku pi ny, kto rá po su dzu je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí by� naj me nej je den člen so skú se -
nos �a mi z po su dzo va nia prí sluš ných po stu pov vý ro by tla ko vých za ria de ní. Sú čas �ou po sú de nia je aj pre vier -
ka vý rob nej pre vádz ky.
Vý sled ky po sú de nia, kto ré ob sa hu jú zá ve ry pre hliad ky a odô vod ne nie, musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý -
rob co vi.

8.3.4 Vý rob ca musí pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce zo sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto rý bol schvá le ný, a za bez -
pe čo va�, aby spĺ ňal všet ky pod mien ky a bol účin ný.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, kto rá schvá li la sys tém za bez pe čo -
va nia kva li ty, o všet kých pred po kla da ných zme nách sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.
Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� pred po kla da né zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či
zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty budú aj na ïa lej v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a bodu 8.3.2 ale bo ich
tre ba opä tov ne po sú di�.
Vý sle dok po sú de nia a odô vod ne nie musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý rob co vi.

8.4 Do h¾ad auto ri zo va nou oso bou
8.4.1 Úče lom do h¾a du je za bez pe či�, aby vý rob ca pl nil po vin nos ti vy plý va jú ce zo schvá le né ho sys té mu za bez pe čo -

va nia kva li ty.
8.4.2 Na úče ly kon tro ly vý rob ca musí auto ri zo va nej oso be umož ni� vstup do vý rob ných, kon trol ných, skú šob ných

a skla do va cích prie sto rov a musí mu pos kyt nú� všet ky pot reb né in for má cie, naj mä
a) do ku men tá ciu sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
b) technickú do ku men tá ciu,
c) zá zna my o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii, sprá vy o kva li fi ká cii

za mest nan cov.
8.4.3 Auto ri zo va ná oso ba musí vy ko ná va� pra vi del né kon tro ly, aby sa pre sved či la, či vý rob ca do dr žia va a po u ží va

sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, a musí odo vzda� vý rob co vi sprá vu o vý sled koch kon tro ly. Pe rio di ci ta kon trol
vy ža du je, aby sa úpl né po sú de nie vy ko na lo kaž dé tri roky.

8.4.4 Auto ri zo va ná oso ba môže u vý rob cu usku toč ni� ne oh lá se né kon tro ly. Pot re ba a pe rio di ci ta ne oh lá se ných
kon trol je sta no ve ná v sú la de so sys té mom kon trol po u ží va ným auto ri zo va nou oso bou. V sys té me kon trol sa
musí zoh ¾ad ni�
a) ka te gó ria tla ko vé ho za ria de nia,
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b) vý sled ky pred chá dza jú cich kon trol,
c) pot re ba kon tro ly ná prav ných opat re ní,
d) zvlášt ne pod mien ky sú vi sia ce so schvá le ným sys té mom za bez pe čo va nia kva li ty, ak sa po u ži li,
e) výz namné zme ny v or ga ni zá cii vý ro by, kon cep cie ale bo tech no ló gie.
Po čas ne oh lá se ných kon trol môže auto ri zo va ná oso ba, ak je to pot reb né, vy ko na� ale bo da� vy ko na� skúš ky
na ove re nie správ nej funk cie sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty. Auto ri zo va ná oso ba musí odo vzda� vý rob co vi
sprá vu o vý sled ku kon tro ly; ak sa vy ko na li skúš ky, aj vý sled ky skú šok.

8.5 Ak auto ri zo va ná oso ba ne schvá li sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí in for mo va� o tom ostat né auto ri zo va -
né oso by a or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, in for mu je o tom aj prí sluš né za hra nič né oso by.

8.6 Vý rob ca musí po čas de sia tich ro kov od skon če nia vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia uscho vá va� pre
pot re by or gá nov do h¾a du
a) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 8.3.1,
b) zme ny uve de né v bode 8.3.4, 
c) roz hod nu tia a sprá vy pod ¾a bo dov 8.3.3, 8.3.4, 8.4.3 a 8.4.4.

9. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. e) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE ZA BEZ PE ČO VA NIA 
KVA LI TY VÝ ROB KOV (MO DUL E1)

9.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca pl nia ci po vin nos ti pod ¾a bodu 9.3 za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria -
de nie spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE
na kaž dé tla ko vé za ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie o zho de. Pri ozna če ní CE je umies tne ný aj iden -
ti fi kač ný kód auto ri zo va nej oso by zod po ved nej za do h¾ad pod ¾a bodu 9.5.

9.2 Vý rob ca musí vy pra co va� technickú do ku men tá ciu, pod ¾a kto rej mož no po sú di� zho du tla ko vé ho za ria de nia
s po žia dav ka mi toh to na ria de nia. Ak je to pot reb né na po sú de nie zho dy, technická do ku men tá cia musí za -
hŕ ňa� eta pu ná vr hu, vý ro by a pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia. Technická do ku men tá cia musí ob sa ho va�
a) vše obec ný opis tla ko vé ho za ria de nia,
b) kon štrukč né a vý rob né vý kre sy a gra fy čas tí, pod zos táv, ob vo dov a pod.,
c) opi sy ne vy hnut né na vy svet le nie uve de ných vý kre sov a gra fov a opis ne vy hnut ný na vy svet le nie pre vádz ky 

tla ko vé ho za ria de nia,
d) zoz nam no riem pod ¾a § 6, kto ré sa po u žili v pl nom roz sa hu ale bo čias toč ne, a opis rie še ní pri ja tých na spl -

ne nie tech nic kých po žia da viek toh to na ria de nia vlá dy, ak sa ne po u ži li nor my uve de né v § 6,
e) vý sled ky vý po čtov, vy ko na ných skú šok a pod.,
f) sprá vy o vy ko na ných skúš kach.

9.3 Vý rob ca musí uplat ňo va� schvá le ný sys tém za bez pe čo va nia kva li ty na zá ve reč nú kon tro lu a skúš ky tla ko vé -
ho za ria de nia pod ¾a bodu 9.4 a pod lie ha do h¾a du pod ¾a bodu 9.5.

9.4 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty
9.4.1 Vý rob ca musí poda� žia dos� o po sú de nie svoj ho sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty jed nej auto ri zo va nej oso be

pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) všet ky pot reb né in for má cie o tla ko vom za ria de ní,
b) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.

9.4.2 V rám ci sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty sa kaž dé tla ko vé za ria de nie musí po dro bi� pre hliad ke a prí sluš ným
skúš kam uve de ným v prí sluš ných nor mách pod ¾a § 6 ale bo rov no cen ným skúš kam. Hlav ne sa musí vy ko na� 
zá ve reč né po sú de nie pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2, aby sa za bez pe či la zho da tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav -
ka mi toh to na ria de nia.
Všet ky prv ky, po žia dav ky a opat re nia, kto ré sú sú čas �ou sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, uplat ňo va né vý -
rob com mu sia by� sys te ma tic ky a riad ne zdo ku men to va né for mou pí som ných opat re ní, po stu pov a po ky -
nov. Táto do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty musí umož ni� jed not ný vý klad prog ra mov kva li ty,
plá nov kva li ty, prí ru čiek kva li ty a zá zna mov o kva li te.
Do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty ob sa hu je naj mä pri me ra ný opis
a) cie ¾ov za bez pe čo va nia kva li ty a or ga ni zač nej štruk tú ry, po vin nos tí a prá vo mo ci ve de nia tý ka jú cich sa

kva li ty tla ko vé ho za ria de nia,
b) schvá le ných vý rob ných po stu pov pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.1.2,
c) pre hlia dok a skú šok, kto ré sa budú vy ko ná va� po skon če ní vý ro by,
d) pros tried kov na kon tro lu účin né ho fun go va nia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
e) zá zna mov o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy a úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii a sprá vy o kva li fi -
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ká cii a schvá le ní za mest nan cov, naj mä tých, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je, a tých, kto rí vy ko ná -
va jú ne deš truk tív ne skúš ky pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3.

9.4.3 Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� sys tém za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a
bodu 9.4.2, pri čom sa pred po kla dá, že prv ky sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto ré sú v zho de s prí sluš ný mi
nor ma mi, spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a bodu 9.4.2.
Čle nom sku pi ny, kto rá po su dzu je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí by� naj me nej je den člen so skú se -
nos �a mi z po su dzo va nia prí sluš ných po stu pov vý ro by tla ko vých za ria de ní. Sú čas �ou po sú de nia je aj pre vier -
ka vý rob nej pre vádz ky.
Vý sled ky po sú de nia, kto ré ob sa hu jú zá ve ry pre hliad ky a odô vod ne nie, musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý -
rob co vi.

9.4.4 Vý rob ca musí pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce zo sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto rý bol schvá le ný, a za bez -
pe čo va�, aby spĺ ňal všet ky pod mien ky a bol účin ný.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, kto rá schvá li la sys tém za bez pe čo -
va nia kva li ty, o všet kých pred po kla da ných zme nách sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.
Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� pred po kla da né zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či
zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty budú aj na ïa lej v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a bodu 9.4.2 ale bo ich
tre ba opä tov ne po sú di�.
Vý sle dok po sú de nia a odô vod ne nie musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý rob co vi.

9.5 Do h¾ad auto ri zo va nou oso bou
9.5.1 Úče lom do h¾a du je za bez pe či�, aby vý rob ca pl nil po vin nos ti vy plý va jú ce zo schvá le né ho sys té mu za bez pe čo -

va nia kva li ty.
9.5.2 Na úče ly kon tro ly vý rob ca musí umož ni� auto ri zo va nej oso be vstup do kon trol ných, skú šob ných a skla do va -

cích prie sto rov a musí mu pos kyt nú� všet ky pot reb né in for má cie, naj mä
a) do ku men tá ciu sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
b) technickú do ku men tá ciu,
c) zá zna my o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii a sprá vy o kva li fi ká cii

za mest nan cov.
9.5.3 Auto ri zo va ná oso ba musí vy ko ná va� pra vi del né kon tro ly, aby sa pre sved či la, či vý rob ca do dr žia va a po u ží va

sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, a musí odo vzda� vý rob co vi sprá vu o vý sled koch kon tro ly. Pe rio di ci ta kon trol
vy ža du je, aby sa úpl né po sú de nie vy ko na lo kaž dé tri roky.

9.5.4 Auto ri zo va ná oso ba môže u vý rob cu usku toč ni� ne oh lá se né kon tro ly. Pot re ba a pe rio di ci ta tých to kon trol je
ur če ná v sú la de so sys té mom kon trol po u ží va ným auto ri zo va nou oso bou. V sys té me kon trol sa musí zoh ¾ad -
ňo va�
a) ka te gó ria tla ko vé ho za ria de nia,
b) vý sled ky pred chá dza jú cich kon trol,
c) pot re ba kon tro ly ná prav ných opat re ní,
d) zvlášt ne pod mien ky sú vi sia ce so schvá le ným sys té mom, ak sa po u ži li,
e) výz namné zme ny v or ga ni zá cii vý ro by, kon cep cie ale bo tech no ló gie.
Po čas tých to kon trol môže auto ri zo va ná oso ba, ak je to pot reb né, vy ko na� ale bo da� vy ko na� skúš ky na ove re -
nie správ nej funk cie sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty. Auto ri zo va ná oso ba musí odo vzda� vý rob co vi sprá vu
o vý sled ku ne oh lá se nej kon tro ly; ak sa vy ko na li skúš ky, aj vý sled ky skú šok.

9.6 Ak auto ri zo va ná oso ba ne schvá li sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí in for mo va� o tom ostat né auto ri zo va -
né oso by a or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, in for mu je o tom aj prí sluš né za hra nič né oso by.

9.7 Vý rob ca musí po čas de sia tich ro kov od skon če nia vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia uscho vá va� pre
pot re by or gá nov do h¾a du
a) tech nic kú do ku men tá ciu pod ¾a bodu 9.2,
b) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 9.4.1,
c) zme ny uve de né v bode 9.4.4, 
d) roz hod nu tia a sprá vy pod ¾a bo dov 9.4.3, 94.4, 95.3 a 95.4.

10. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. f) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE OVE RO VA NIA
 VÝROBKOV (MO DUL F)

10.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria de nie
pod lie ha jú ce bodu 10.3 je v zho de s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te typu ale bo v cer ti fi ká te o skúš ke ná vr hu
a spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia.

10.2 Vý rob ca musí uplat ňo va� pot reb né opat re nia vo vý rob nom pro ce se, aby za bez pe čil, že tla ko vé za ria de nie je
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v zho de s ty pom opí sa ným v cer ti fi ká te typu ale bo v cer ti fi ká te o skúš ke ná vr hu a s po žia dav ka mi toh to na -
ria de nia.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE na kaž dé tla ko vé za ria de nie a vy da� pí som -
né vy hlá se nie o zho de.

10.3 Auto ri zo va ná oso ba musí v sú la de s bo dom 10.4 vy ko na� prí sluš né pre hliad ky a skúš ky, aby ove ri la zho du
tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.

10.4 Ove ro va nie kaž dé ho tla ko vé ho za ria de nia pre hliad kou a skúš kou
10.4.1 Kaž dé tla ko vé za ria de nie sa musí po dro bi� skúš ke a mu sia sa vy ko na� pot reb né pre hliad ky a skúš ky uve de -

né v prí sluš ných nor mách pod ¾a § 6 ale bo rov no cen né pre hliad ky a skúš ky, aby sa ove ri la zho da s ty pom
a s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.
Auto ri zo va ná oso ba musí
a) ove ri�, či za mest nan ci, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia a kto rí vy ko ná -

va jú ne deš truk tív ne skúš ky, sú kva li fi ko va ní ale bo schvá le ní v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a prí lo hy č. 1
bodu 3.1.2 ale bo 3.1.3,

b) ove ri� cer ti fi ká ty ma te riá lov vy da né vý rob com ma te riá lov pod ¾a bodu 4.3,
c) vy ko na� ale bo ne cha� vy ko na� zá ve reč nú kon tro lu a tla ko vú skúš ku pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2, prí pad ne

vy ko na� pre hliad ku bez peč nost né ho prí slu šen stva.
10.4.2 Auto ri zo va ná oso ba musí umies tni� ale bo ne cha� umies tni� svoj iden ti fi kač ný kód na kaž dé tla ko vé za ria de -

nie a pod ¾a vy ko na ných skú šok musí vy da� cer ti fi kát o zho de.
10.4.3 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí za bez pe či�, aby cer ti fi ká ty zho dy vy da né auto ri zo va nou oso bou boli 

na po žia da nie k dis po zí cii.

11. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. g) NA ZÁ KLA DE OVE RO VA NIA 
JED NOT LI VÝCH VÝ ROB KOV (MO DUL G)

11.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria de nie, na kto ré bol vy da ný cer ti fi kát 
pod ¾a bodu 11.2, spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca musí umies tni� ozna če nie CE na kaž dé tla ko vé 
za ria de nie a vy da� pí som né vy hlá se nie o zho de.

11.2 Vý rob ca musí po žia da� auto ri zo va nú oso bu pod ¾a vlast né ho vý be ru o po sú de nie tla ko vé ho za ria de nia.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) meno a ad re su vý rob cu a umies tne nie tla ko vé ho za ria de nia,
b) pí som né vy hlá se nie vý rob cu o tom, že rov nakú žia dos� nepodal inej auto ri zo va nej oso be,
c) technickú do ku men tá ciu.

11.3 Technická do ku men tá cia musí umož ni� po sú de nie zho dy tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria -
de nia.
Tech nic ká do ku men tá cia musí za hŕ ňa� eta pu ná vr hu, vý ro by a pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia.
Tech nic ká do ku men tá cia musí ob sa ho va�
a) vše obec ný opis tla ko vé ho za ria de nia,
b) kon štrukč né a vý rob né vý kre sy a gra fy čas tí, pod zos táv, ob vo dov a pod.,
c) opi sy ne vy hnut né na vy svet le nie uve de ných vý kre sov a gra fov a opis ne vy hnut ný na vy svet le nie pre vádz ky 

tla ko vé ho za ria de nia,
d) zoz nam no riem pod ¾a § 6, kto ré sú po u ži té v pl nom roz sa hu ale bo čias toč ne, a opis rie še ní pri ja tých na spl -

ne nie tech nic kých po žia da viek toh to na ria de nia, ak sa nepoužili nor my uve de né v § 6,
e) vý sled ky vý po čtov, vy ko na ných skú šok a pod.,
f) sprá vy o vy ko na ných skúš kach,
g) pot reb né úda je o vhod nos ti na vrh nu té ho rie še nia, naj mä ak sa v pl nom roz sa hu ne po u ži li nor my uve de né

v § 6; tie to úda je mu sia za hŕ ňa� vý sled ky skú šok vy ko na ných v la bo ra tó riách vý rob cu ale bo v iných la bo -
ra tó riách pod ¾a vý be ru vý rob cu,

h) po dro bnos ti tý ka jú ce sa schvá le nia vý rob ných a skú šob ných po stu pov a kva li fi ká cie ale bo schvá le nia za -
mest nan cov pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3.

11.4 Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� ná vrh a vý ro bu kaž dé ho tla ko vé ho za ria de nia a po čas vý ro by musí vy ko -
na� pot reb né skúš ky uve de né v prí sluš ných nor mách pod ¾a § 6 ale bo rov no cen né skúš ky, aby za bez pe či la
zho du s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.
Auto ri zo va ná oso ba musí
a) po sú di� technickú do ku men tá ciu z h¾a di ska ná vr hu a vý rob ných po stu pov,
b) po sú di� po u ži té ma te riá ly, kto ré nie sú v zho de s prí sluš ný mi nor ma mi ale bo s eu róp skym schvá le ním pre

ma te riá ly, a skon tro lo va� cer ti fi ká ty vy da né vý rob com ma te riá lov pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 4.3,
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c) schvá li� vý rob né po stu py pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu
3.1.2,

d) ove ri�, či za mest nan ci, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí tla ko vé ho za ria de nia a kto rí vy ko ná -
va jú ne deš truk tív ne skúš ky, sú kva li fi ko va ní ale bo schvá le ní v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a prí lo hy č. 1
bodu 3.1.2 ale bo 3.1.3,

e) vy ko na� zá ve reč nú kon tro lu pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2.1 a vy ko na� ale bo da� vy ko na� tla ko vú skúš ku
pod ¾a prí lo hy č.1 bodu 3.2.2 a prí pad ne vy skú ša� bez peč nost né prí slu šen stvo.

11.5 Auto ri zo va ná oso ba musí umies tni� ale bo ne cha� umies tni� svoj iden ti fi kač ný kód na tla ko vé za ria de nie a vy -
da� cer ti fi kát o zho de pod ¾a vy ko na ných skú šok. Ten to cer ti fi kát o zho de musí by� uscho va ný po čas desiatich 
ro kov.

11.6 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí za bez pe či�, aby vy hlá se nie o zho de a cer ti fi kát o zho de vy da né auto -
ri zo va nou oso bou boli na po žia da nie k dis po zí cii.

12. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. h) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE KOM PLEX NÉ HO
ZA BEZ PE ČE NIA KVA LI TY (MO DUL H)

12.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa vý rob ca pl nia ci po vin nos ti pod ¾a bodu 12.2 za ru ču je a vy hla su je, že tla ko vé za ria -
de nie spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí umies tni� ozna če nie CE
na kaž dé tla ko vé za ria de nie a musí vy da� pí som né vy hlá se nie o zho de. Pri ozna če ní CE je umies tne ný aj iden -
ti fi kač ný kód auto ri zo va nej oso by zod po ved nej za do h¾ad pod ¾a bodu 12.4.

12.2 Vý rob ca musí uplat ňo va� schvá le ný sys tém za bez pe čo va nia kva li ty na ná vrh, vý ro bu, zá ve reč nú kon tro lu
a skúš ky pod ¾a bodu 12.3 a pod lie ha do h¾a du pod ¾a bodu 12.4.

12.3 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty
12.3.1 Vý rob ca musí poda� žia dos� o po sú de nie svoj ho sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty jed nej auto ri zo va nej oso be

pod ¾a vlast né ho vý be ru.
Žia dos� musí ob sa ho va�
a) všet ky pot reb né in for má cie o tla ko vom za ria de ní,
b) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.

12.3.2 Sys tém za bez pe čo va nia kva li ty musí za bez pe čo va� zho du tla ko vé ho za ria de nia s po žia dav ka mi toh to na ria -
de nia.
Všet ky prv ky, po žia dav ky a opat re nia, kto ré sú sú čas �ou sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, uplat ňo va né vý -
rob com sa mu sia sys te ma tic ky a riad ne zdo ku men to va� for mou pí som ných opat re ní, po stu pov a po ky nov.
Táto do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty musí umož ňo va� jed not ný vý klad prog ra mov kva li ty,
plá nov kva li ty, prí ru čiek kva li ty a do kla dov o kva li te.
Do ku men tá cia sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty ob sa hu je naj mä pri me ra ný opis
a) cie ¾ov za bez pe čo va nia kva li ty a or ga ni zač nej štruk tú ry, po vin nos tí a prá vo mo ci ve de nia tý ka jú cich sa kva -

li ty tla ko vé ho za ria de nia,
b) tech nic kých pod mie nok ná vr hu vrá ta ne no riem, kto ré sa po u žijú; ak sa ne po u ži jú nor my uve de né v § 6

v pl nom roz sa hu, tre ba uvies� aj pros tried ky, kto ré sa po u ži jú na za bez pe če nie tech nic kých po žia da viek na 
tla ko vé za ria de nie pod ¾a toh to na ria de nia,

c) po stu pov na ria de nie a ove ro va nie ná vr hu, pro ce sov a sys te ma tic kých opat re ní, kto ré sa po u žijú pri ná vr -
hu tla ko vé ho za ria de nia, naj mä so zre te ¾om na ma te riá ly pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 4,

d) vý rob ných po stu pov, ria de nia a za bez pe čo va nia kva li ty, pro ce sov a sys te ma tic kých opat re ní, kto ré sa po u -
ži jú, naj mä vý rob ných po stu pov pre ne ro zo be ra te¾ né spo je čas tí pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.1.2,

e) pre hlia dok a skú šok, kto ré sa budú vy ko ná va� pred za ča tím vý ro by, po čas vý ro by a po skon če ní vý ro by
a pe rio di ci tu ich vy ko ná va nia,

f) zá zna mov o kva li te, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš kach, úda je o ka lib rá cii a sprá vy o kva li fi ká -
cii a schvá le ní za mest nan cov, naj mä tých, kto rí vy ho to vu jú ne ro zo be ra te¾ né spo je, a tých, kto rí vy ko ná va -
jú ne deš truk tív ne skúš ky pod ¾a prí lo hy č. 1 bo dov 3.1.2 a 3.1.3,

g) pros tried kov na kon tro lu do sa ho va nia po ža do va né ho ná vr hu, po ža do va nej kva li ty a účin né ho fun go va nia
sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.

12.3.3 Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� sys tém za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a
bodu 12.3.2, pri čom sa pred po kla dá, že prv ky sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto ré sú v zho de s prí sluš ný -
mi nor ma mi, spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a bodu 12.3.2.
Čle nom sku pi ny, kto rá po su dzu je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí by� naj me nej je den člen so skú se -
nos �a mi z po su dzo va nia prí sluš ných po stu pov vý ro by tla ko vých za ria de ní. Sú čas �ou po sú de nia je aj pre vier -
ka vý rob nej pre vádz ky.
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Vý sled ky po sú de nia, kto ré ob sa hu jú zá ve ry pre hliad ky a odô vod ne nie, auto ri zo va ná oso ba musí ozná mi� vý -
rob co vi.

12.3.4 Vý rob ca musí pl ni� po vin nos ti vy plý va jú ce zo sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, kto rý bol schvá le ný, a za bez -
pe čo va�, aby spĺ ňal všet ky pod mien ky a bol účin ný.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, kto rá schvá li la sys tém za bez pe čo -
va nia kva li ty, o všet kých pred po kla da ných zme nách sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty.
Auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� pred po kla da né zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty a roz hod nú�, či tie -
to zme ny sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty budú aj na ïa lej v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a bodu 12.3.2 ale bo
ich tre ba opä tov ne po sú di�.
Vý sle dok po sú de nia a odô vod ne nie musí auto ri zo va ná oso ba ozná mi� vý rob co vi.

12.4 Do h¾ad auto ri zo va nou oso bou
12.4.1 Úče lom do h¾a du je za bez pe či�, aby vý rob ca pl nil po vin nos ti vy plý va jú ce zo schvá le né ho sys té mu za bez pe čo -

va nia kva li ty.
12.4.2 Na úče ly kon tro ly vý rob ca musí umož ni� auto ri zo va nej oso be vstup do vý rob ných, kon trol ných, skú šob ných

a skla do va cích prie sto rov a do prie sto rov, kde sa na vr hu je tla ko vé za ria de nie, a musí mu pos kyt nú� všet ky
pot reb né in for má cie, naj mä
a) do ku men tá ciu sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty,
b) zá zna my o kva li te tý ka jú ce sa ná vr hu tla ko vé ho za ria de nia, na prí klad vý sled ky ana lýz, vý po čtov, skú šok

a pod.,
c) zá zna my o kva li te tý ka jú ce sa vý ro by tla ko vé ho za ria de nia, na prí klad in špekč né sprá vy, úda je o skúš -

kach, úda je o ka lib rá cii a sprá vy o kva li fi ká cii za mest nan cov.
12.4.3 Auto ri zo va ná oso ba musí vy ko ná va� pra vi del né kon tro ly, aby sa pre sved či la, či vý rob ca do dr žia va a po u ží va

sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, a musí odo vzda� vý rob co vi sprá vu o vý sled koch kon tro ly. Pe rio di ci ta kon trol
vy ža du je, aby sa úpl né po sú de nie vy ko na lo kaž dé tri roky.

12.4.4 Auto ri zo va ná oso ba môže u vý rob cu usku toč ni� ne oh lá se né kon tro ly. Pot re ba a pe rio di ci ta ne oh lá se ných
kon trol je sta no ve ná v sú la de so sys té mom kon trol po u ží va ným auto ri zo va nou oso bou. V sys té me kon trol sa
musí zoh ¾ad ni�
a) ka te gó ria tla ko vé ho za ria de nia,
b) vý sled ky pred chá dza jú cich kon trol,
c) pot re ba kon tro ly ná prav ných opat re ní,
d) zvlášt ne pod mien ky sú vi sia ce so schvá le ným sys té mom za bez pe čo va nia kva li ty, ak sa po u ži li,
e) výz namné zme ny v or ga ni zá cii vý ro by, kon cep cie ale bo tech no ló gie.
Po čas ne oh lá se ných kon trol môže auto ri zo va ná oso ba, ak je to pot reb né, vy ko na� ale bo da� vy ko na� skúš ky
na ove re nie správ nej funk cie sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty. Auto ri zo va ná oso ba musí odo vzda� vý rob co vi
sprá vu o vý sled ku kon tro ly; ak sa vy ko na li skúš ky, aj vý sled ky skú šok.

12.5 Ak auto ri zo va ná oso ba ne schvá li sys tém za bez pe čo va nia kva li ty, musí in for mo va� o tom ostat né auto ri zo va -
né oso by a or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná, in for mu je o tom aj prí sluš né za hra nič né oso by.

12.6 Vý rob ca musí po čas de sia tich ro kov od skon če nia vý ro by po sled né ho tla ko vé ho za ria de nia ucho vá va� pre
pot re by or gá nov do h¾a du
a) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 12.3.1,
b) zme ny uve de né v bode 12.3.4, 
c) roz hod nu tia a sprá vy pod ¾a bo dov 12.3.3, 12.3.4, 12.4.3 a 12.4.4.

13. POS TUP PO SU DZO VA NIA ZHO DY POD ¼A § 12 ods. 3 písm. h) ZÁ KO NA NA ZÁ KLA DE KOM PLEX NÉ HO
ZA BEZ PE ČE NIA KVA LI TY S PO SÚ DE NÍM NÁ VR HU A KON TRO LOU PRI ZÁ VE REČ NOM PO SU DZO VA NÍ
(MO DUL H1)

13.1 Ide o pos tup, pri kto rom sa uplat ňu jú po žia dav ky mo du lu H 
a) vý rob ca musí poda� žia dos� o po sú de nie ná vr hu jed nej auto ri zo va nej oso be pod ¾a vlast né ho vý be ru,
b) žia dos� musí ob sahova� aj technickú do ku men tá ciu, pod ¾a kto rej mož no po sú di� zho du tla ko vé ho za ria -

de nia s po žia dav ka mi toh to na ria de nia, a vy svet le nie ná vr hu vý ro by a pre vádz ky tla ko vé ho za ria de nia,
kto ré musí ob sa ho va�
1. zá klad né tech nic ké špe ci fi ká cie ná vr hu vrá ta ne no riem, kto ré sa po u ži li,
2. pot reb né úda je o vhod nos ti na vrh nu té ho rie še nia, naj mä vte dy, ak sa v pl nom roz sa hu nepoužili nor -

my uve de né v § 6; tie to úda je mu sia za hŕ ňa� vý sled ky skú šok vy ko na ných v la bo ra tó riách vý rob cu ale -
bo v iných la bo ra tó riách pod ¾a vo¾ by vý rob cu,

c) auto ri zo va ná oso ba musí po sú di� žia dos� a technickú do ku men tá ciu, či spĺ ňa jú po žia dav ky toh to na ria -
de nia a vy da� cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu; cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu musí ob sa ho va� vý sled ky po sú de nia,
pod mien ky plat nos ti, úda je pot reb né na iden ti fi ká ciu schvá le nej tech nic kej do ku men tá cie, a ak je to  po -
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trebné, aj opis funk cie tla ko vé ho za ria de nia ale bo tla ko vé ho prí slu šen stva a bez peč nost né ho prí slu šen -
stva,

d) vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí in for mo va� auto ri zo va nú oso bu, kto rá vy da la cer ti fi kát o zho de
s technickou do ku men tá ciou, o všet kých zme nách vy ko na ných v cer ti fi ko va nej tech nic kej do ku men tá cii;
zme ny v cer ti fi ko va nej technickej do ku men tá cii pod lie ha jú do da toč né mu schvá le niu v prí pa de, ak môžu
ovplyv ni� zho du s tech nic ký mi po žia dav ka mi ale bo s usta no ve ný mi pod mien ka mi na po u ží va nie tla ko vé ho 
za ria de nia; toto do da toč né schvá le nie musí by� vy da né for mou do dat ku k cer ti fi ká tu o skúš ke ná vr hu.

13.2 Zá ve reč né po sú de nie pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 3.2 musí pod lie ha� zvý še né mu do h¾a du auto ri zo va nou oso bou
formou ne oh lá se ných kon trol. Po čas tých to kon trol auto ri zo va ná oso ba musí vy ko ná va� skúš ky na tla ko vom
za ria de ní.
Ak auto ri zo va ná oso ba od miet ne vy da� cer ti fi kát o skúš ke ná vr hu, in for mu je o tom ostat né auto ri zo va né oso -
by a o zru še ní cer ti fi ká tu o skúš ke ná vr hu in for mu je or gán, kto rý ju auto ri zo val. Ak to vy ža du je me dzi ná rod -
ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná, in for mu je o tom aj za hra nič né oso by.“.

30. V prí lo he č. 5 písm. f) sa slo vá „o zho de s kon -
štrukč nou do ku men tá ciou“ na hrá dza jú slo va mi
„o  skúške ná vr hu“.

 Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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