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Z Á K O N

z 24. júna 2004

o Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

§ 1

Práv ne zá väz né akty Eu róp skych spo lo čen stiev a práv -
ne zá väz né ak ty Eu róp skej únie uve rej ne né v Úrad nom
ves tní ku Eu róp skej únie ale bo v Úrad nom ves tní ku Eu -
róp skych spo lo čen stiev (ïa lej len „úrad ný ves tník“) sú
v sú la de s me dzi ná rod ný mi zmluvami1) účin né na úze mí
Slo ven skej re pub li ky.

§ 2

(1) O všet kom, čo bolo v úrad nom ves tní ku uve rej ne -
né, pla tí, že dňom uve rej ne nia sa sta lo zná mym kaž dé -
mu, koho sa to týka; dom nien ka o zna los ti uve rej ne ných 
práv ne zá väz ných ak tov Eu róp ske ho spo lo čen stva a Eu -
róp skej únie je ne vy vrá ti te¾ ná.

(2) V ci tá cii práv ne zá väz ných ak tov Eu róp skych spo -
lo čen stiev a Eu róp skej únie sa na mies to ná zvu „Úrad ný

ves tník Eu róp skej únie“ uvá dza skrat ka „Ú. v. EÚ“ a na -
mies to ná zvu „Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev“ sa uvá dza skrat ka „Ú. v. ES“.

§ 3

(1) Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky
za bez pe čí jed no vy ho to ve nie úrad né ho ves tní ka pre
a) Ná rod nú radu Slo ven skej re pub li ky,
b) Ústav ný súd Slo ven skej re pub li ky,
c) sú dy Slo ven skej re pub li ky,
d) pro ku ra tú ru Slo ven skej re pub li ky,
e) ob vod né úra dy.

(2) Ob vod ný úrad je po vin ný za bez pe či�, aby bol
úrad ný ves tník prí stup ný kaž dé mu, kto o to pre ja ví zá -
u jem.

§ 4

Ten to zá kon na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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1) Čl. 254 ods. 1 a 2 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva.
Čl. 2 Aktu o pod mien kach pri stú pe nia zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.
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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 7. júla 2004,

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 pla vid lá ur če né na re kre ačné úče ly

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 (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 ne -
skor ších pred pi sov na ria ïu je:

§ 1

Ur če né vý rob ky

(1) Ur če ný mi vý rob ka mi pod ¾a § 9 ods. 1 zá ko na v sku -
pi ne pla vi diel ur če ných na re kre ačné úče ly sú z h¾a di ska
a) pro jek to va nia a kon štruk cie

1. re kre ačné pla vid lá a čias toč ne do kon če né člny,
2. vod né skút re,
3. kom po nen ty, ak sa uvá dza jú na trh samo stat ne

a ak sú ur če né na mon táž,
b) vý fu ko vých emi sií

1. hna cie mo to ry, kto ré sú na mon to va né ale bo špe -
ciál ne ur če né na mon táž na re kre ačné pla vid lo
ale bo do re kre ačné ho pla vid la ale bo sú na mon to -
va né ale bo špe ciál ne ur če né na mon táž na vod ný
skú ter ale bo do vod né ho skút ra,

2. hna cie mo to ry na mon to va né na pla vid lách ale bo
v tých to pla vid lách, na kto rých sa vy ko ná väč šia
zme na mo to ra,

c) emi sií hlu ku
1. re kre ačné pla vid lá s kor mo vý mi hna cí mi mo to rmi

bez za bu do va ných vý fu ko vých sys té mov ale bo
s vnú tor ný mi hna cí mi mo to ro vý mi sú pra va mi,

2. re kre ačné pla vid lá s kor mo vý mi hna cí mi mo to rmi
bez za bu do va ných vý fu ko vých sys té mov ale bo
s vnú tor ný mi hna cí mi mo to ro vý mi sú pra va mi, na
kto rých sa vy ko ná väč šia pre stav ba a kto ré sa ná -
sled ne do pia tich ro kov uve dú na trh,

3. vod né skút re,
4. von kaj šie mo to ry a kor mo vé hna cie mo to ry so za -

bu do va ný mi vý fu ko vý mi sys té ma mi ur če né na
mon táž na re kre ačné pla vidlo.

(2) Do sku pi ny ur če ných vý rob kov pod ¾a od se ku 1
ne pat ria re kre ačné pla vid lá vo vz�a hu k
a) od se ku 1 písm. a):

1. pla vid lá ur če né vý hrad ne na pre te ky vrá ta ne pre -
te kár skych ves líc a tré nin go vých ves líc tak to
ozna če ných vý rob com,

2. ka noe a ka ja ky, gon do ly a šlia pa cie pla vid lá,
3. wind sur fin gy,
4. sur fy s po ho nom, osob né pla vid lá a iné po dob ne

po há ňa né pla vid lá,
5. pô vod né his to ric ké pla vid lá a ich in di vi du ál ne

kó pie vy pro jek to va né pred ro kom 1950 a pos ta -
ve né pre važ ne z pô vod ných ma te riá lov a tak to
ozna če né vý rob com,

6. ex pe ri men tál ne pla vid lá za pred po kla du, že sa
ne uvá dzajú na trh,

7. pla vid lá pos ta ve né na vlast né po u ží va nie za
pred po kla du, že sa ná sled ne ne uvá dzajú na trh
po čas pia tich ro kov,

8. pla vid lá s po sád kou špe ciál ne ur če né na pre pra -
vu ces tu jú cich na ko merč né úče ly bez toho, aby
bol dotk nu tý od sek 3 písm. a), a naj mä tie, kto ré
sú vy me dze né v oso bit nom pred pi se,1) bez oh¾a -
du na po čet ces tu jú cich,

9. pla vid lá schop né po ná ra nia,
10. vzná šad lá,
11. pla vid lá na nos ných kríd lach,
12. pla vid lá s par ným mo to rom spo čí va jú cim na

von kaj šom spa ¾o va ní, kto ré ho pa li vom je uh lie,
koks, dre vo, olej ale bo plyn,

b) od se ku 1 písm. b):
1. hna cie mo to ry na mon to va né ale bo špe ciál ne ur -

če né na mon táž na
1a. pla vid lá ur če né vý luč ne na pre te ky a tak to

ozna čené vý rob com,
1b. ex pe ri men tál ne pla vid lá za pred po kla du, že sa

ná sled ne ne uvá dzajú na trh,
1c. pla vid lá s po sád kou oso bit ne ur če né na pre -

pra vu ces tu jú cich na ko merč né úče ly bez
toho, aby bol dotk nu tý od sek 3 písm. a), a naj -
mä tie, kto ré sú vy me dze né v oso bit nom pred -
pi se,1) bez oh¾a du na po čet ces tu jú cich,

1d. pla vid lá schop né po ná ra nia,
1e. vzná šad lá,
1f. pla vid lá na nos ných kríd lach,

2. pô vod né mo to ry a in di vi du ál ne kó pie his to ric kých 
hna cích mo to rov vy pro jek to va né pred ro kom
1950, kto ré ne bo li vy rá ba né v sé riách a mon to va -
né na pla vid lách uve de ných v pís me ne a) pia tom
a sied mom bode,

3. hna cie mo to ry pos ta ve né na vlast né po u ží va nie za 
pred po kla du, že sa ná sled ne ne uvá dzajú na trh
po čas pia tich ro kov,
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1) § 2 zá ko na č. 338/2000 Z. z. o vnút ro zem skej plav be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.



c) od se ku 1 písm. c):
1. všet ky pla vid lá uve de né pod pís me nom b),
2. pla vid lá pos ta ve né na vlast né po u ží va nie za pred -

po kla du, že sa ná sled ne ne uvá dzajú na trh po čas
pia tich ro kov.

(3) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) re kre ačným pla vid lom pla vid lo ur če né na špor to vé

ale bo od dy cho vé úče ly s dĺž kou tru pu od 2,5 m do
24 m me ra nou pod ¾a har mo ni zo va nej nor my bez
oh¾a du na spô sob po ho nu; to isté pla vid lo sa môže
po u ží va� na pre ná jom ale bo na vý cvik re kre ačných
pla vieb, ak je uve de né na trh na re kre ačné úče ly,

b) vod ným skút rom pla vid lo s dĺž kou men šou ako 4 m,
kto ré po u ží va spa ¾o va cí mo tor s vod ným prú do vým
čer pad lom ako pri már nym zdro jom po ho nu a je kon -
štru ova né tak, aby ho moh la ovlá da� osoba ale bo
osoby, kto ré ne se dia, ne sto ja alebo ne k¾a čia v tru pe,
ale na ňom,

c) hna cím mo to rom zá ži ho vý ale bo vzne to vý spa ¾o va cí
mo tor po u ží va ný na po hon né úče ly vrá ta ne dvoj do -
bých a štvor do bých vnú tor ných mo to rov a hna cích
kor mo vých mo to rov so za bu do va ným vý fu ko vým
sys té mom ale bo bez neho a von kaj ších mo to rov,

d) väč šou zme nou mo to ra zme na, kto rá by moh la spô -
so bi�, že mo tor pre kro čí emis né li mi ty sta no ve né
v prí lo he č. 1 písm. B, ok rem ru tin nej vý me ny mo to -
ro vých kom po nen tov, kto ré ne me nia emis né cha -
rak te ris ti ky, ale bo kto rá zvý ši me no vi tý vý kon mo to -
ra o viac ako 15 %,

e) väč šou pre stav bou pla vid la pre stav ba pla vid la, kto -
rá mení spô sob po ho nu pla vid la ale bo za hŕ ňa väč šiu 
zme nu mo to ra, ale bo mení pla vid lo v ta kom roz sa -
hu, že sa po va žu je za nové pla vid lo,

f) spô so bom po ho nu me cha nic ký pos tup, kto rým sa
pla vid lo po há ňa, naj mä hna cie lod né skrut ky ale bo
me cha nic ké hna cie sys té my vod ných čer pa diel,

g) ro di nou mo to rov vý rob com zos ta ve ná sku pi na mo -
to rov, kto ré na zá kla de pro jek tov vy ka zu jú po dob né
vý fu ko vé emis né cha rak te ris ti ky a kto ré spĺ ňa jú vý -
fu ko vé emis né po žia dav ky toh to na ria de nia,

h) vý rob com fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto -
rá pro jek tu je a vy rá ba ur če ný vý ro bok pod ¾a toh to
na ria de nia ale bo kto rá si vo vlast nom mene dala
taký vý ro bok pro jek to va� ale bo vy ro bi� na jeho uve -
de nie na trh,

i) spl no moc nen com fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká
oso ba so síd lom v člen skom štá te Eu róp skej únie
(ïa lej len „člen ský štát“), kto rú vý rob ca vo svo jom
mene pí som ne po ve ril pl ne ním zá väz kov, kto ré mu
vznik li na zá kla de toh to na ria de nia,

j) har mo ni zo va nou nor mou tech nic ká špe ci fi ká cia
pri ja tá Eu róp skym vý bo rom pre nor ma li zá ciu ale bo
Eu róp skym vý bo rom pre elek tro tech nic kú nor ma li -
zá ciu, ale bo obo ma tý mi to in šti tú cia mi na zá kla de
po žia dav ky Eu róp skej ko mi sie (ïa lej len „ko mi sia“)
pod ¾a oso bit né ho predpisu2) a kto rá je vy pra co va ná
v sú la de so vše obec ný mi po kyn mi do hod nu tý mi me -

dzi ko mi siou a eu róp sky mi nor ma li zač ný mi or ga ni -
zá cia mi.

§ 2

Uve de nie na trh ale bo uve de nie do pre vádz ky

(1) Ak sú vý rob ky uve de né v § 1 ods. 1 správ ne skon -
štru ova né a udr žia va né, môžu by� uve de né na trh  alebo 
uve de né do pre vádz ky na účel po u ží va nia v sú la de s ich 
za mýš ¾a ným úče lom, len ak ne ohro zu jú bez peč nos�
a zdra vie osôb, ma je tok alebo ži vot né pros tre die.

(2) Ak si to ne vy žia da mo di fi ká ciu pla vi diel zhod ných 
s tým to na ria de ním, možno pri ja� opat re nia tý ka jú ce
sa plav by v ur či tých vo dách na účel ochra ny ži vot né ho
pros tre dia, štruk tú ry vod ných ciest a bez peč nos ti na
vod ných ces tách.

§ 3

Zá klad né po žia dav ky

Vý rob ky uve de né v § 1 ods. 1 mu sia spĺ ňa� zá klad né
po žia dav ky na bez peč nos�, zdra vie, ochra nu ži vot né ho
pros tre dia a ochra nu spot re bi te ¾a uve de né v prí lo he
č. 1.

§ 4

Opat re nia pred uve de ním vý rob ku
na trh ale bo pred uve de ním do pre vádz ky

(1) Ak je vý ro bok uve de ný v § 1 ods. 1 ozna če ný znač -
kou CE uve de nou v prí lo he č. 4, z kto rej vy plý va jeho
zho da s tým to na ria de ním vrá ta ne po stu pov po su dzo -
va nia zho dy uve de ných v § 8, ne smie sa za ká za� ale bo
ob me dzi� jeho uve de nie na trh ale bo do pre vádz ky, ale -
bo brá ni� jeho uve de niu na trh ale bo do prevádzky.

(2) Ak vý rob ca, jeho spl no moc ne nec ale bo oso ba zod -
po ved ná za uve de nie čias toč ne do kon če né ho pla vid la
na trh pod ¾a prí lo hy č. 3 vy hlá si, že pla vid lo do kon čia
iné oso by, ne smie sa za ká za� ale bo ob me dzi� jeho uve -
de nie na trh, alebo brá ni� jeho uve de niu na trh.

(3) Ak je kom po nent uve de ný v prí lo he č. 2 ozna če ný
znač kou CE uve de nou v prí lo he č. 4, z kto rej vy plý va
jeho zho da so zá klad ný mi po žia dav ka mi, ak je ten to
kom po nent spre vá dza ný pí som ným ES vy hlá se ním
o zho de pod ¾a prí lo hy č. 15 a ak je ur če ný na za bu do va -
nie do re kre ačné ho pla vid la v sú la de s vy hlá se ním uve -
de ným v prí lo he č. 3, vý rob co vi, jeho spl no moc nen covi
ale bo v prí pa de do vo zu z tre tie ho štá tu oso be, kto rá
ten to kom po nent uve die na trh, sa ne smie za ká za� ale -
bo ob me dzi� jeho uve de nie na trh ale bo do pre vádz ky,
alebo brá ni� jeho uve de niu na trh ale bo do prevádzky.

(4) Ak vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec vy hlá si
pod ¾a prí lo hy č. 15 bodu 3, že vnú tor ný mo tor a hna cí
kor mo vý mo tor bez za bu do va né ho vý fu ko vé ho sys té mu 
spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia na vý fu ko vé emi sie,
keï je na mon to va ný na re kre ačné pla vid lo ale bo na
vod ný skú ter pod ¾a po ky nov do da ných vý rob com, ne -
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2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 453/2002 Z. z. o po stu poch pri pos ky to va ní in for má cií v ob las ti tech nic kých pred pi sov
a tech nic kých no riem.



smie sa mu za ká za� ale bo ob me dzi� jeho uve de nie na
trh ale bo do pre vádz ky, alebo brá ni� jeho uve de niu na
trh ale bo do prevádzky.

(5) Na ob chod ných tr hoch, vý sta vách, pred vá dza -
niach sa ne smú vy tvo ri� pre káž ky, ak ide o ukáž ku
 výrobku uve de né ho v § 1 ods. 1, kto rý nie je v zho de
s tým to na ria de ním, za pred po kla du, že je zre te¾ ne
ozna čené, že ta ký to vý ro bok ne smie by� uve de ný na trh
ale bo ne smie by� uve de ný do pre vádz ky, ak ne bu de
v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a toh to na ria de nia.

(6) V roz hod nutí pri jatom pod ¾a toh to na ria de nia,
kto ré ve die k ob me dze niu ob cho do va nia a uve de nia vý -
rob ku pod ¾a § 1 ods. 1 do pre vádz ky, sa uve dú po dro b -
né dô vo dy. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec musí
by� o roz hod nu tí bez od klad ne in for mo va ný spo lu
s  opravnými pros tried ka mi a ob do bím, v kto rom sa mu -
sia uplatni�.

§ 5

Pred po klad zho dy

Zho da so zá klad ný mi po žia dav ka mi uve de ný mi v § 3
sa pred po kla dá pri vý rob koch uve de ných v § 1 ods. 1,
kto ré spĺ ňa jú prí sluš né slo ven ské tech nic ké nor my pri -
ja té pod ¾a har mo ni zo va ných no riem, na kto ré boli zve -
rej ne né od ka zy v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie.
Od ka zy na slo ven ské tech nic ké nor my sa zve rej nia vo
Ves tní ku Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú -
šob níc tvo Slo ven skej republiky.

§ 6

Ozná me nie ne zhody

Ak sa zis tí, že har mo ni zo va ná nor ma uve de ná v § 5
plne ne vy ho vu je zá klad ným po žia dav kám uve de ným
v § 3, úrad to ozná mi vý bo ru Eu róp skej ko mi sie spo lu
s uve de ním dô vo dov.

§ 7

Bez peč nost ná kla u zu la

(1) Ak or gán do h¾a du pod ¾a § 30 zá ko na zis tí, že re -
kre ačné pla vid lo pod ¾a § 1 s ozna če ním CE pod ¾a prí lo -
hy č. 4 môže ohroz i� zdra vie a bez peč nos� osôb, ma je tok 
ale bo ži vot né pros tre die, pri jme všet ky opat re nia na
jeho stiah nu tie z trhu ale bo za ká za nie či ob me dze nie
jeho uve de nia na trh ale bo do pre vádz ky.

(2) Ak je ne zhodný kom po nent uve de ný v prí lo he č. 2
ozna če ný CE, or gán do h¾a du pod ¾a § 30 zá ko na pri jme
pri me ra né opat re nia; or gán do h¾a du o tom in for mu je
ko mi siu a ostat né člen ské štá ty.

§ 8

Po stu py po su dzo va nia zho dy

(1) Pred uve de ním vý rob ku pod ¾a § 1 ods. 1 písm. a)
na trh ale bo do pre vádz ky vzh¾a dom na jeho pro jek to -
va nie a kon štruk ciu vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec 
po u ži je na sledujúce po stu py pre ka te gó rie pro jek to va -
nia A, B, C a D, ako je uve de né v prí lo he č. 1 písm. A
v bode 1,

a) pre ka te gó rie pro jek to va nia A a B
1. pre pla vid lá s dĺž kou tru pu od 2,5 m do 12 m: vnú -

tornú kon trolu vý ro by a skúš ky (pos tup Aa) pod ¾a
prí lo hy č. 6 ale bo ES skúšku typu (pos tup B) opí -
sanú v prí lo he č. 7 do pl nenú zho dou s cer ti fi ko va -
ným ty pom (pos tup C) pod ¾a prí lo hy č. 8, ale bo
kto rý ko¾ vek z tých to po stu pov: B + D, B + E, B + F,
G ale bo H,

2. pre pla vid lá s dĺž kou tru pu od 12 m do 24 m: ES
skúšku typu (pos tup B) pod ¾a prí lo hy č. 7 do pl -
nenú zho dou s cer ti fi ko va ným ty pom pod ¾a prí lo -
hy č. 8 ale bo kto rý ko¾ vek z tých to po stu pov: B + D, 
B + E, B + F, G ale bo H,

b) pre ka te gó riu pro jek to va nia C
1. pre pla vid lá s dĺž kou tru pu od 2,5 m do 12 m,

1a. ak sú spl ne né har mo ni zo va né nor my vz�a hu -
jú ce sa na prí lohu č. 1 písm. A body 3.2 a 3.3,
vnú tornú kon trolu vý ro by (pos tup A) pod ¾a
prí lo hy č. 5 ale bo vnú tornú kon trolu vý ro by
a skúš ky (pos tup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6, ale bo
ES skúšku typu (pos tup B) opí sanú v prí lo -
he č. 7 do pl nenú zho dou s cer ti fi ko va ným ty -
pom (pos tup C) pod ¾a prí lo hy č. 8, ale bo kto rý -
ko¾ vek z tých to po stu pov: B + D, B + E, B + F, G
ale bo H,

1b. ak nie sú spl ne né har mo ni zo va né nor my vz�a -
hu jú ce sa na prí lohu č. 1 písm. A body 3.2
a 3.3, vnú tor nú kon trolu vý ro by (pos tup A)
pod ¾a prí lo hy č. 5 ale bo vnú tornú kon trolu vý -
ro by a skúš ky (pos tup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6,
ale bo ES skúšku typu (pos tup B) opí sanú
v prí lo he č. 7 do pl nenú zho dou s cer ti fi ko va -
ným ty pom (pos tup C) pod ¾a prí lo hy č. 8, ale bo
kto rý ko¾ vek z tých to po stu pov: B + D, B + E,
B + F, G ale bo H,

2. pre pla vid lá s dĺž kou tru pu od 12 m do 24 m: ES
skúšku typu (pos tup B) pod ¾a prí lo hy č. 7, za kto -
rou na sle du je zho da s cer ti fi ko va ným ty pom ( po -
stup C) pod ¾a prí lo hy č. 8, ale bo kto rý ko¾ vek
z tých to po stu pov: B + D, B + E, B + F, G ale bo H,

c) pre ka te gó riu pro jek to va nia D
pre pla vid lá s dĺž kou tru pu od 2,5 m do 24 m: vnú -
tornú kon trolu vý ro by (pos tup A) pod ¾a prí lo hy č. 5
ale bo vnú tornú kon trolu vý ro by a skúš ky ( po -
stup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6, ale bo ES skúšku typu
(pos tup B) opí sanú v prí lo he č. 7 do pl nenú zho dou
s cer ti fi ko va ným ty pom (pos tup C) pod ¾a prí lo hy č. 8, 
ale bo kto rý ko¾ vek z tých to po stu pov: B + D, B + E,
B + F, G ale bo H,

d) pre vod né skút re
vnú tornú kon trolu vý ro by (pos tup A) pod ¾a prí lo -
hy č. 5 ale bo vnú tornú kon trolu vý ro by a skúš ky
(pos tup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6, ale bo ES skúšku typu
(pos tup B) opí sanú v prí lo he č. 7, za kto rou na sle du -
je zho da s cer ti fi ko va ným ty pom (pos tup C) pod ¾a
prí lo hy č. 8, ale bo kto rý ko¾ vek z tých to po stu pov:
B + D, B + E, B + F, G ale bo H,

e) pre kom po nen ty uve de né v prí lo he č. 2 aký ko¾ vek
z tých to po stu pov: B + C, B + D, B + F, G ale bo H.

(2) Pred uve de ním vý rob ku pod ¾a § 1 ods. 1 písm. b)
na trh ale bo do pre vádz ky vý rob ca ale bo jeho spl no -
moc ne nec vzh¾a dom na vý fu ko vé emi sie po u ži je ES
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skúš ku typu (pos tup B) opí sa nú v prí lo he č. 7, za kto -
rou na sle du je zho da s cer ti fi ko va ným ty pom (pos tup C) 
pod ¾a prí lo hy č. 8, ale bo kto rý ko¾ vek z tých to po stu pov:
B + D, B + E, B + F, G ale bo H.

(3) Pred uve de ním vý rob ku pod ¾a § 1 ods. 1 písm. c)
pr vé ho a dru hé ho bodu na trh ale bo do pre vádz ky vý -
rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec vzh¾a dom na emi sie
hlu ku po u ži je,
a) ak sa skúš ky vy ko na jú s po u ži tím har mo ni zo va nej

normy3) na me ra nie hlu ku, vnú tornú kon trolu vý ro -
by a skúš ky (pos tup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6 ale bo ove -
re nie jed not li vých vý rob kov (pos tup G) pod ¾a prí lo hy 
č. 11, ale bo kom plex né za bez pe če nie kva li ty ( po -
stup H) pod ¾a prí lo hy č. 12,

b) ak sa na po sú de nie po u ži je pos tup s Fro u do vým čís -
lom a po me rom me dzi vý ko nom a vý tla kom, vnú -
tornú kon trolu vý ro by (pos tup A) pod ¾a prí lo hy č. 5
ale bo vnú tornú kon trolu vý ro by a skúš ky (pos tup
Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6, ale bo ove re nie jed not li vých
vý rob kov (pos tup G) pod ¾a prí lo hy č. 11, ale bo kom -
plex né za bez pe če nie kva li ty (pos tup H) pod ¾a prí lo -
hy č. 12,

c) ak sa na po sú de nie po u ži jú úda je osved če né ho re fe -
renč né ho pla vid la vy ho to ve né pod ¾a pr vé ho bodu,
vnú tornú kon trolu vý ro by (pos tup A) pod ¾a prí lo hy
č. 5 ale bo vnú tornú kon trolu vý ro by a skúš ky ( po -
stup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6, ale bo ove re nie jed not li -
vých vý rob kov (pos tup G) pod ¾a prí lo hy č. 11, ale bo
kom plex né za bez pe če nie kva li ty (pos tup H) pod ¾a
prí lo hy č. 12.

(4) Pred uve de ním vý rob ku pod ¾a § 1 ods. 1 písm. c)
tre tie ho a štvr té ho bodu na trh ale bo do pre vádz ky vý -
rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec vzh¾a dom na emi sie
hlu ku po u ži je vnú tor nú kon tro lu vý ro by a skúš ky ( po -
stup Aa) pod ¾a prí lo hy č. 6 ale bo pos tup G, ale bo  po -
stup H.

(5) Ak pri po su dzo vaní re kre ačné ho pla vid la pri
 stavbe ani vý rob ca, ani jeho spl no moc ne nec ne pl ní po -
vin nos ti tý ka jú ce sa po sú de nia zho dy pod ¾a toh to na -
ria de nia, tie to pre chá dza jú na fy zic kú oso bu ale bo
práv nic kú oso bu, kto rá uvá dza re kre ačné pla vid lo na
trh ale bo do pre vádz ky. V ta kom prí pa de oso ba, kto rá
re kre ačné pla vid lo uvá dza na trh ale bo do pre vádz ky,
musí pred lo ži� no ti fi ko va nej osobe4) žia dos� o po sú de -
nie jeho kon štruk cie.

(6) Oso ba, kto rá vý ro bok uvá dza na trh ale bo do pre -
vádz ky, musí pos kyt nú� no ti fi ko va nej oso be všet ky do -
stup né do ku men ty a tech nic ké pod kla dy vz�a hu jú ce sa 
na prvé uve de nie vý rob ku na trh v kra ji ne pô vo du.

(7) No ti fi ko va ná oso ba spĺ ňa jú ca pod mien ky usta no -
ve né v prí lo he č. 14 pre skú ma kaž dý vý ro bok a vy ko ná
vý po čty a iné hod no te nie pot reb né na za bez pe če nie jeho
zho dy s po žia dav ka mi toh to na ria de nia. V tom prí pa de
ští tok vý rob cu opí sa ný v prí lo he č. 1 bode 2.2 musí ob sa -
ho va� slo vá „Osved če nie po kon štruk cii“. No ti fi ko va ná
oso ba vy ho to ví pro to kol o zho de tý ka jú ci sa vy ko na né ho 

po sú de nia a in for mu je oso bu, kto rá vý ro bok uve die na
trh ale bo do pre vádz ky, o jej po vin nos tiach.

(8) Oso ba, kto rá uvá dza vý ro bok na trh ale bo do pre -
vádz ky, vy pra cu je ES vy hlá se nie o zho de pod ¾a prí lo hy
č. 15 a umiest ni ale bo dá umies tni� na vý ro bok ozna če -
nie CE spo lu s iden ti fi kač ným kó dom no ti fi ko va nej
oso by.

§ 9

Znač ka zho dy

(1) Ozna če nie CE pod ¾a prí lo hy č. 4 musí ma� pri uve -
de ní na trh
a) re kre ačné pla vid lo, vod ný skú ter ale bo kom po nen ty

uve de né v prí lo he č. 2, kto ré spĺ ňa jú zá klad né po žia -
dav ky usta no ve né v prí lo he č. 1,

b) von kaj šie mo to ry, kto ré spĺ ňa jú zá klad né po žia dav -
ky usta no ve né v prí lo he č. 1 písm. B a C,

c) hna cie kor mo vé mo to ry so za bu do va ným vý fu ko vým 
sys té mom, kto ré spĺ ňa jú zá klad né po žia dav ky usta -
no ve né v prí lo he č. 1 písm. B a C.

(2) Ozna če nie CE pod ¾a prí lo hy č. 4 musí by� na re kre -
ačných pla vid lách, vod ných skút roch pod ¾a prí lo hy č. 1
písm. A bodu 2.2, na kom po nen toch pod ¾a prí lo hy č. 2
ale bo na ich oba loch a na von kaj ších mo to roch a hna -
cích kor mo vých mo to roch so za bu do va ným vý fu ko vým
sys té mom pod ¾a prí lo hy č. 1 písm. B bodu 1.1 vy zna če né 
vi di te¾ ným, či ta te¾ ným a ne zma za te¾ ným spô so bom.
K ozna če niu CE musí by� pri po je ný iden ti fi kač ný kód
no ti fi ko va nej oso by zod po ved nej za vy ko na nie po stu pov
uve de ných v prí lo hách č. 9, 10, 11, 12 a 16.

(3) Na vý ro bok sa ne smú pri pev ňo va� znač ky a ná pi -
sy, kto ré by moh li ko ho ko¾ vek uvies� do omy lu vzh¾a -
dom na výz nam tva ru ozna če nia CE. Na vý rob ky pod ¾a
toh to na ria de nia ale bo na ich oba ly sa môžu pri pev ni�
aké ko¾ vek iné znač ky za pred po kla du, že vi di te¾ nos�
a či ta te¾ nos� ozna če nia CE sa tým ne zníži.

(4) Ak or gán do h¾a du pod ¾a § 30 zá ko na zis tí, že
ozna če nie CE bolo umies tne né ne opráv ne ne ne správ -
ne, vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec sú po vin ní
upus ti� od ta ké ho pro ti práv ne ho ko na nia za pod mie -
nok usta no ve ných or gá nom do h¾a du.

(5) Ak čin nos� pod ¾a od se ku 4 po kra ču je, or gán do -
h¾a du pri jme všet ky opat re nia pot reb né na to, aby ob -
me dzil ale bo za ká zal umies tne nie prí sluš né ho vý rob ku 
na trh ale bo aby za bez pe čil jeho stiah nu tie z trhu, a to
v sú la de s po stu pom usta no ve ným v § 7.

(6) Uplat ne ním od se kov 4 a 5 nie sú dotk nu té usta -
no ve nia § 7.

§ 10

Pre chod né a zá ve reč né usta no ve nia

(1) Na vý rob ky pod ¾a § 1 ods. 1 písm. a) dru hé ho
bodu, písm. b) a c) sa toto na ria de nie vz�a hu je len pri
pr vom uve de ní na trh ale bo do pre vádz ky.
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(2) Ak vý rob ky spĺ ňa jú pod mien ky uve de nia na trh
ale bo do pre vádz ky pod ¾a sú čas ných práv nych pred pi -
sov, mož no ich pod ¾a toh to na ria de nia uvies� na trh
ale bo do pre vádz ky tak to:
a) vý rob ky pod ¾a § 1 ods. 1 písm. a) do 31. de cem bra

2005,
b) vzne to vé mo to ry a štvor do bé zá ži ho vé mo to ry do

31. de cem bra 2005,
c) dvoj do bé zá ži ho vé mo to ry do 31. de cem bra 2006.

§ 11

Tým to na ria de ním vlá dy sa pre be ra jú práv ne akty

Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né
v prí lo he č. 18.

§ 12

Zru šo va cie usta no ve nie

Tým to na ria de ním sa zru šu je na ria de nie vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky č. 180/2001 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 pla vid lá ur če né na
re kre ačné úče ly.

§ 13

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. ja nu ára
2005.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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ZÁ KLAD NÉ PO ŽIA DAV KY

A. Zá klad né po žia dav ky na pro jek to va nie a stav bu re kre ačných pla vi diel a vod ných skút rov (ïa lej len „pla -
vid lo“)

1. Pro jek to vé ka te gó rie lodí

Pro jek to vá ka te gó ria Sila vet ra
(Be a u for to va stup ni ca)

Cha rak te ris tic ká výš ka vlny
(H 1/3 v met roch)

A — Oce án ska plav ba viac ako 8   4 a viac

B — Mor ská plav ba do 8 vrá ta ne  do 4 vrá ta ne

C — Prí brež ná plav ba do 6 vrá ta ne  do 2 vrá ta ne

D — Plav ba v chrá ne ných
      vo dách

do 4 vrá ta ne     do 0,3 vrá ta ne

Po znám ky:
A. Oce án ska plav ba — dlhá plavba, pri ktorej môžu by� pod mien ky pre sa hu jú ce hod notu sily vet ra 8 (Be a u for to vej

stup ni ce) a cha rak te ris tic ká výš ka vlny do sa hu je 4 m a viac a pla vidlo môže po kra čo va� v plav be zväčša se be stač -
ne s vý nim kou ex trém nych po ve ter nost ných pod mie nok.

B. Mor ská plav ba — plavba na ot vo re nom mori, kde sila vet ra môže do sa ho va� hod notu až 8 vrá ta ne (Be a u for to vej
stup ni ce) a kde výš ka vlny do sa hu je hod no tu až 4 m vrá ta ne.

C. Prí brež ná plav ba — po brežná plavba a plavba vo väč ších zá tokách, ús tiach riek, ja ze rách a rie kach, kde sila vet ra
môže do siah nu� hod notu až 6 vrá ta ne (Be a u for to vej stup ni ce) a kde vlna do sa hu je výš ku až 2 m vrá ta ne.

D. Plav ba v chrá ne ných vo dách — plavba v chrá ne ných po brež ných vo dách, ma lých zá li voch, na ma lých ja ze rách, rie -
kach a ka ná loch, kde sila vet ra môže do siah nu� hod no tu 4 (Be a u for to vej stup ni ce) a cha rak te ris tic ká výš ka vlny
do sa hu je 0,3 m a je spô so be ná na prí klad pre chá dza jú ci mi pla vid la mi.

Pla vid lo v kaž dej ka te gó rii musí by� na vrh nu té a skon štru ova né tak, aby odo lá va lo na má ha niu s tý mi to pa ra met ra -
mi, ak ide o sta bi li tu, plá va te¾ nos� a iné prí sluš né zá klad né po žia dav ky uve de né v tej to prí lo he, a musí ma� dob ré ma -
név ro va cie char akte ris ti ky.

2. Vše obec né po žia dav ky pro jek to va nia
Vý rob ky pod ¾a § 1 ods. 1 písm. a) mu sia spĺ ňa� zá klad né po žia dav ky, ak sa na ne vz�a hu jú.

2.1 Iden ti fi ká cia pla vid la
Kaž dé pla vid lo  musí by� ozna če né iden ti fi kač ným čís lom vrá ta ne tej to in for má cie:
a) kód vý rob cu,
b) kra ji na vý ro by,
c) oso bit né vý rob né čís lo,
d) rok vý ro by,
e) mo del roka.

    O tých to po žia dav kách udá va po dro bnos ti prí sluš ná har mo ni zo va ná slo ven ská tech nic ká nor ma.

2.2 Ští tok vý rob cu
Kaž dé pla vid lo  musí by� vy ba ve né pev ne pri pev ným štít kom na mon to va ným od de le ne od iden ti fi kač né ho kódu
tru pu pla vid la; štítok ob sa hu je tie to in for má cie:
a) ná zov vý rob cu,
b) ozna če nie CE (prí lo ha č. 4),
c) ka te gó riu pro jek tu lode pod ¾a bodu 1,
d) naj väč šie za �a že nie od po rú ča né vý rob com pod ¾a bodu 3.6 ok rem hmot nos ti ob sa hu pev ných ná dr ží, ak sú na pl -

ne né,
e) vý rob com od po ru če ný po čet pre pra vo va ných osôb, na kto rý je pla vid lo na vrh nu té.
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2.3 Ochra na pred pá dom cez pa lu bu a mož nos� opä tov né ho na lo de nia
V zá vis los ti od ka te gó rie pro jek tu sa pla vid lo na vrh ne tak, aby sa mi ni ma li zo va lo ne bez pe čen stvo spad nu tia cez
pa lu bu a umož ňo va lo opä tov né na lo de nie.

2.4 Vi di te¾ nos� z hlav né ho kor mi del né ho mies ta
Na mo to ro vých čl noch hlav né sta no viš te ovlá dania pla vid la umož ňu je oso be od bor ne spô so bi lej na ve de nie pla vid -
la za nor mál nych pod mie nok po u ží va nia (rých lo sti a za �a že nia) dob rú vi di te¾ nos� na všet ky sme ry.

2.5 Prí ruč ka ma ji te ¾a
Kaž dé pla vid lo  musí by� vy ba ve né prí ruč kou ma ji te ¾a v štát nom ja zy ku. Táto prí ruč ka upo zor ňu je na ne bez pe čen -
stvo po žia ru a po to pe nia sa pla vid la a ob sa hu je in for má cie uve de né v bo doch 2.2, 3.6 a 4 a tiež hmot nos� ne za �a že -
né ho pla vid la v ki lo gra moch.

3. Úpl nos� a kon štrukč né po žia dav ky
3.1 Kon štruk cia

Vý ber a kom bi ná cia ma te riá lov a kon štruk cia za bez pe ču jú, aby bolo pla vid lo dos ta toč ne pev né vo všet kých oh¾a -
doch. Mi mo riad na po zor nos� je ve no va ná ka te gó rii pro jek tu pod ¾a bodu 1 a naj väč šie mu za �a že niu od po ru če né -
mu vý rob com pod ¾a bodu 3.6.

3.2 Sta bi li ta a vo¾ ný bok
Pla vid lo má dos ta toč nú sta bi li tu a vo¾ ný bok s oh¾a dom na svo ju pro jek to vú ka te gó riu pod ¾a bodu 1 a na naj väč šie
za �a že nie pod ¾a bodu 3.6 od po rú ča né vý rob com.

3.3 Vý tlak a plá va te¾ nos�
Pla vid lo sa kon štru u je tak, aby boli za bez pe če né cha rak te ris ti ky plá va te¾ nos ti zod po ve da jú ce jeho pro jek to vej ka -
te gó rii pod ¾a bodu 1 a naj väč šie mu za �a že niu od po ru če né mu vý rob com pod ¾a bodu 3.6. Všet ky obý va te¾ né viac -
tru po vé pla vid lá sa kon štru u jú tak, aby mali dos ta toč ný vý tlak a aby zos ta li plá va� aj v pre vrá te nej po lo he.
Pla vid lá s menšou dĺž kou ako 6 m, kto ré sú ná chyl né k za lie va niu cez vo¾ ný bok, a ak sú po u ží va né vo svo jej pro -
jek to vej ka te gó rii, mu sia by� vy ba ve né prí sluš ný mi pros tried ka mi plá va te¾ nos ti pre prí pad ich za pla ve nia.

3.4 Ot vo ry v tru pe, na pa lu be a v nad stav be
Ot vo ry v tru pe, na pa lu be a v nad stav be, ak sú za tvo re né, ne zos la bu jú kon štrukč nú ce list vos� pla vid la ani ne po -
ru šu jú jeho vo do tes nos�.
Okná, boč né okná, dve re a kry ty ot vo rov vy dr žia tlak vody úmer ný tomu, aký sa môže vyskytnú� v špe ci fic kých si -
tu á ciách, ako aj bo do vé mu za �a že niu vy vi nu té mu hmotnos�ou oso by po hy bu jú cej sa po pa lu be.
Prie chod né ar ma tú ry tru pu na vrh nu té na umož ne nie prie to ku vody do vnút ra tru pu ale bo von z tru pu pod  vodo -
ryskou zod po ve da jú cou vý rob com od po rú ča né mu naj väč šie mu po no ru pod ¾a bodu 3.6 mu sia by� vy ba ve né ¾ah ko
prí stup nými pros tried ka mi na uzav re tie prie to ku.

3.5 Za pla ve nie
Všet ky pla vid lá sa kon štru u jú tak, aby sa mi ni ma li zo valo ne bez pe čen stvo ich po to pe nia. Mi mo riad na po zor nos�
sa ve nu je naj mä
a) kok pi tu a svet lí kom, kto ré musia by� samo od vod ňu jú ce ale bo musia ma� iný spô sob na od ve de nie vody mimo

prie sto rov pla vid la,
b) vet ra cím za ria de niam,
c) od stra ňo va niu vody čer pad la mi ale bo iný mi pros tried ka mi.

3.6 Naj väč šie za �a že nie od po rú ča né vý rob com
Naj väč šie za �a že nie lode vrá ta ne pa li va, vody, zá sob po tra vín, rôz ne ho za ria de nia a osôb (v ki lo gra moch), na kto ré
bolo pla vid lo na vrh nu té a od po rú ča né vý rob com, je usta no ve né pod ¾a kon štrukč nej ka te gó rie (bod 1), sta bi li ty
a vo¾ né ho boku (bod 3.2), vý tla ku a plá va te¾ nos ti (bod 3.3).

3.7 Ulo že nie zá chran ných pros tried kov
Všet ky pla vid lá ka te gó rie A a B a pla vid lá ka te gó rie C a D, dlh šie ako šes� met rov mu sia by� vy ba ve né jed ným ale bo
via ce rý mi úlož ný mi mies ta mi pre zá chran ný ostrov ček ale bo člny dos ta toč ne ve¾ kej ka pa ci ty na umies tne nie osôb, 
na kto rých pre pra vu bolo pla vid lo na vrh nu té tak, ako to od po rú ča vý robca. Mies ta na umies tne nie osôb mu sia by� 
¾ah ko prí stup né v akom ko¾ vek čase.

3.8 Únik
Všet ky obý va te¾ né viac tru po vé pla vid lá pre sa hu jú ce 12 m  mu sia by� vy ba ve né nú dzo vý mi úni ko vý mi mož nos �a mi 
pre prí pad pre vrá te nia.
V obý va te¾ ných čas tiach pla vi diel sa vy ho to vu jú úni ko vé ces ty ve dú ce k úni ko vým vý cho dom na eva ku á ciu osôb
v prí pa de vzni ku po žia ru.

3.9 Kot ve nie, uvia za nie a vle če nie pla vid la
Všet ky pla vid lá s pri hliad nu tím na pro jek to vú ka te gó riu a ich cha rak te ris ti ky  mu sia by� vy ba ve né jed ným ale bo
via ce rý mi pev ný mi bod mi ale bo iný mi pros tried ka mi schop ný mi znies� zá �až ich bez peč né ho za kot ve nia, uvia za -
nia ale bo vle če nia.
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4. Ovlá date¾ nos�
Vý rob ca za bez pe čí, aby vlast nos ti ovlá dania pla vid la spĺ ňa li všet ky pod mien ky s naj vý kon nej ším mo to rom, pre 
kto rý bolo pla vid lo pro jek to va né a skon štru o va né. Pre všet ky re kre ačné lod né mo to ry sa v prí ruč ke ma ji te ¾a de -
kla ru je naj vy šší me no vi tý vý kon mo to ra pod ¾a har mo ni zo va ných slo ven ských tech nic kých no riem.

5. Mon táž ne po žia dav ky
5.1 Mo to ry a prie sto ry pre mo to ry

5.1.1 Za bu do va ný mo tor
Všet ky za bu do va né mo to ry mu sia by� umies tne né v uzav re tých prie sto roch od de le ných od obyt ných čas tí
a mon tu jú sa tak, aby sa mi ni ma li zo valo ne bez pe čen stvo vzni ku vý bu chu, vzni ku po žia ru ale bo ší re nia po žia -
ru, ako aj vý sky tu to xic kých spa lín, tep la, hlu ku ale bo vib rá cií v obyt ných čas tiach.
Čas ti mo to ra a prí slu šen stvo, kto ré vy ža du jú čas tú kon tro lu a/ale bo ser vis, mu sia by� ¾ah ko prí stup né.
Vnút ri mo to ro vé ho prie sto ru sa po u ží va jú len ne hor ¾a vé izo lač né ma te riá ly.

5.1.2 Vet ra nie
Mo to ro vý prie stor musí by� vet ra te¾ ný. Za me dzí sa ne bez peč ným prie sa kom vody do mo to ro vé ho prie sto ru cez
všet ky vto ky.

5.1.3 Ne chrá ne né čas ti
Ex po no va né po hyb li vé ale bo ho rú ce čas ti mo to ra, kto ré by moh li spô so bi� zra ne nie osôb, mu sia sa účin ne za -
kry�, ak mo tor nie je chrá ne ný kry tom ale bo vlast nou ochran nou ka po tou.

5.1.4 Spúš �a nie prí ves né ho mo to ra
Všet ky lode s prí ves ný mi mo to rmi mu sia ma� za ria de nie na za me dze nie spúš �a nia mo to ra v zá be re ok rem prí -
pa du, keï mo tor
a) vy vi nie men ší �ah ako 500 N ale bo
b) má re gu lá tor na ob me dze nie �ahu na 500 N v čase štar to va nia mo to ra.

5.1.5 Vod né skút re bez vo di ča
Vod né skút re mu sia by� pro jek to va né s auto ma tic kým vyp nu tím mo to ra ale bo s auto ma tic kým za ria de ním,
kto ré uve die pla vid lo do po ma lé ho kru ho vé ho po hy bu a po hy bu sme rom vpred, keï vo dič úmy sel ne vy stú pi
ale bo vy pad ne z pla vid la.

5.2 Pa li vo vý sys tém

5.2.1 Vše obec ne
Čer pa nie, usklad ne nie, od vzduš ne nie a sús ta va pa li vo vé ho sys té mu a ich za ria de nia sa na vr hu jú a in šta lu jú
tak, aby sa mi ni ma li zo valo ne bez pe čen stvo vzni ku po žia ru ale bo vý bu chu.

5.2.2 Pa li vo vé ná dr že
Pa li vo vé ná dr že, po tru bia a ha di ce mu sia by� za bez pe če né a od de le né ale bo chrá ne né pred akým ko¾ vek väč ším
zdro jom tep la. Ma te riál, z kto ré ho sa ná dr že vy rá ba jú, a ich kon štruk cia musia zod po ve da� ich ka pa ci te a typu
pa li va. Prie sto ry s pa li vo vý mi ná dr ža mi a pa li vo vou sús ta vou sa mu sia ne pre tr ži te vet ra�.
Ben zín musí by� v ná dr žiach, kto ré netvoria sú čas� tru pu a sú
a) izo lo va né od mo to ro vé ho prie sto ru a od všet kých ïal ších zá pal ných zdro jov,
b) od de le né od obyt ných prie sto rov.

     Na fta môže by� v ná dr žiach, kto ré sú sú čas �ou tru pu.

5.3 Elek tric ký sys tém
Elek tric ké sys té my sa na vr hu jú a in šta lu jú tak, aby za bez pe čo va li nor mál nu pre vádz ku pla vid la za nor mál -
nych pod mie nok po u ží va nia a aby sa mi ni ma li zo valo ri zi ko po žia ru ale bo elek tric ké ho šoku.
Po zor nos� tre ba ve no va� opat re niam ochra ny pred pre �a že ním a ochrany všet kých ob vo dov pred skra tom s vý -
nim kou ob vo dov spúš �a nia mo to ra na pá ja ných aku mu lá to ro vých ba té rií.
Vet ra nie sa za bez pe čí tak, aby sa pred iš lo na hro ma de niu ply nov, kto ré by sa moh li uvo¾ ni� z ba té rií. Ba té rie sa
pev ne uchy tia a chrá nia pred vnik nu tím vody.

5.4 Kor mid lo vý sys tém

5.4.1 Vše obec ne
Kor mid lo vý sys tém pla vid la sa pro jek tu je, zho to vu je a mon tu je tak, aby umož ňo val pre nos za �a že nia kor mid la
za pred ví da te¾ ných pre vádz ko vých pod mie nok.

5.4.2 Ha va rij né sys té my
Pla chet ni ce a jed no mo to ro vé pla vid lá so za bu do va ným mo to ro vým po ho nom, s dia¾ ko vo ovlá daným sys té mom
ria de nia kor mid la  mu sia by� vy ba ve né nú dzo vý mi pros tried ka mi ria de nia pla vid la pri zní že nej rých lo sti.

5.5 Ply no vý sys tém
Ply no vé sys té my na by to vé po u ži tie mu sia by� za bez pe če né od sá va ním vý pa rov a pro jek tu jú sa a mon tu jú tak,
aby sa za brá ni lo úni ku ply nov a ne bez pe čen stvu vzni ku po žia ru a vý bu chu a mu sia by� schop né po dro bi� sa
skúš ke ne tes nos ti. Ma te riá ly a sú čiast ky sú vhod né pre špe ci fic ké po u ži té ply ny a odo lá va jú tla kom a vply vom
mor ské ho pros tre dia. Kaž dý spot re bič sa vy ba vu je za ria de ním na po ru chy ho re nia, kto ré je účin né na všet kých 
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ho rá koch. Kaž dý ply no vý spot re bič sa vy ba ví samo stat nou prí poj kou roz vod né ho sys té mu a kaž dý spot re bič sa 
ovlá da samo stat ným uzá ve rom. Za bez pe čí sa pri me ra né vet ra nie, aby sa za brá ni lo vzni ku ne bez peč nej kon -
cen trá cie splo dín ho re nia ale bo unik nu té ho ply nu.
Na všet kých pla vid lách s tr va lo na mon to va ným ply no vým sys té mom musí by� vy hra de né mies to na ulo že nie
všet kých ply no vých tla ko vých fliaš. Vy hra de né mies to sa od de lí od obý va cích miest nos tí a je do stup né iba
z von kaj šej stra ny a vet ra né sme rom von tak, aby sa aký ko¾ vek únik ply nu od vá dzal mimo pa luby. Kaž dý tr va lo 
na mon to va ný ply no vý sys tém sa po na mon to va ní vy skú ša.

5.6 Po žiar na ochra na

5.6.1 Vše obec ne
Pri type na in šta lo va né ho za ria de nia a pri prie sto rovom uspo ria daní pla vid la sa be rie do úva hy ne bez pe čen stvo
vzni ku a ší re nia sa po žia ru. Oso bit ná po zor nos� sa ve nu je oko liu za ria de ní, pri kto rých sa ma ni pu lu je s ot vo re -
ným ohňom, ho rú cim mies tam ale bo mo to rom a po moc ným za ria de niam, vý to kom ole jov a pa li va, ne za kry tým
ole jo vým ale bo pa li vo vým po tru biam a vy hý ba sa ve de niu elek tric kej in šta lá cie nad ho rú ci mi mies ta mi stro jov.

5.6.2 Pro ti po žiar ne za ria de nie
Pla vid lo musí by� vy ba ve né pro ti po žiar nym za ria de ním pri me ra ným ri zi ku vzni ku po žia ru, ale bo musí by� uda -
né umies tne nie a ka pa ci ta pro ti po žiar ne ho za ria de nia zod po ve da jú ce ho ri zi ku po žia ru. Pla vid lo sa ne smie
uvies� do pre vádz ky, kým nie je vy ba ve né zod po ve da jú cim pro ti po žiar nym za ria de ním. Skri ne ben zí no vé ho
mo to ra mu sia by� chrá ne né ha sia cim sys té mom, kto rý za brá ni ich ot vo re niu v prí pa de po žia ru. Ak je pla vid lo
vy ba ve né pre nos ný mi ha sia ci mi prí stroj mi, tie mu sia by� ¾ah ko prí stup né a je den prí stroj musí by� umies tne ný 
tak, aby mo hol by� ¾ah ko do siah nu te¾ ný z hlav né ho kor mi del né ho mies ta pla vid la.

5.7 Na vi gač né po zič né svet lá
Na vi gač né svet lá pla vid la mu sia pri plav be na mori zod po ve da� do ho vo ru COL REG 1972 ale bo Po riad ku pla -
veb nej bez peč nos ti (CEV NI), ak ide o vnút ro zem skú plav bu.

5.8 Ochra na pred zne čis te ním vody a za ria de nia na u¾ah če nie od strá ne nia od pa du na zemi
Pla vid lo musí by� skon štru ova né tak, aby sa za brá ni lo ná hod né mu vy pus te niu ne čis tôt (ole ja, pa li va atï.) cez
pa lu bu.
Pla vid lo vy ba ve né to a le ta mi musí ma�

a) zber né ná dr že ale bo

b) za ria de nie, kto ré umož ní do čas ne in šta lo va� zber né ná dr že.

Pla vid lo s pev ne za bu do va ný mi zber ný mi ná dr ža mi musí by� vy ba ve né štan dard nou od pa do vou prí poj kou,
kto rá umož ní spo je nie zber ných za ria de ní s od pa do vým po tru bím pla vid la.

Ok rem toho kaž dé po tru bie ve dú ce cez trup pla vid la a ur če né na ¾ud ský od pad musí by� vy ba ve né ven til mi, kto -
ré sa dajú v uzav re tej po lo he za is ti�.

B. Zá klad né po žia dav ky na vý fu ko vé emi sie hna cích mo to rov

Hna cie mo to ry mu sia spĺ ňa� na sle du jú ce zá klad né po žia dav ky na vý fu ko vé emi sie.

1. Iden ti fi ká cia mo to ra

1.1 Kaž dý mo tor musí by� zre te¾ ne ozna če ný tý mi to údaj mi:

a) ob chodnou značkou ale bo menom vý rob cu,

b) typom mo to ra alebo ro diny mo to rov,

c) jed no značným iden ti fi kačným čís lom mo to ra,

d) označením CE, ak sa vy ža du je pod ¾a § 10.

1.2 Tie to úda je mu sia vydrža� po čas ži vot nos ti mo to ra a mu sia by� zre te¾ ne či ta te¾ né a ne zma za te¾ né. Ak sa po u ži jú 
ná lep ky ale bo štít ky, mu sia by� pri pev ne né tak, aby bolo ich pri pev ne nie tr va lé po čas ži vot nos ti mo to ra a aby
sa ná lep ky/štít ky ne moh li od strá ni� bez ich zni če nia ale bo po ško de nia.

1.3 Tie to úda je mu sia by� umies tne né na časti mo to ra, kto rá je pot reb ná pri nor málnej čin nosti mo to ra a ne vy ža -
du je si po čas nej výmenu.

1.4 Tie to úda je mu sia by� umies tne né tak, aby boli ¾ah ko vi di te¾ né pre bežné ho člo ve ka po tom, ako boli na mo tor
na mon to va né všet ky kom po nen ty pot reb né na jeho čin nos�.

2. Po žia dav ky na vý fu ko vé emi sie
Hna cie mo to ry mu sia by� pro jek to va né, kon štru ova né a na mon to va né tak, aby po správ nej mon tá ži a pri nor -
mál nom po u ží va ní emi sie ne pre siah li li mitové hod no ty uve de né v ta bu¾ ke č. 1.
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Ta bu¾ ka č. 1

Typ
Oxid uho¾ na tý
CO = A + B/N

n
Uh ¾o vo dí ky

HC = A + B/PN
n Oxi dy du sí ka

NOx
Čas tice PT

A B n A B n

Dvoj do bý zá ži ho vý 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 ne po u ži te¾ né

Štvor do bý zá ži ho vý 150,0 600,0 1,0   6,0   50,0 0,75 15,0 ne po u ži te¾ né

Vzne to vý     5,0  0 0     1,5     2,0 0,5    9,8 1,0

Ak sú A, B a n kon štan ty v sú la de s ta bu¾ kou č. 1, PN je me no vi tý vý kon mo to ra v kW a vý fu ko vé emi sie sa me ra -
jú v sú la de s har mo ni zo va nou nor mou.1)
Pri mo toroch s vý ko nom nad 130 kW sa môžu po u ži� tes to va cie cyk ly E3 (IMO) ale bo E5 (vod ný šport).
Re fe renč né pa li vá, kto ré sa majú po u ži� na skúš ku emi sií z mo to rov po há ňa ných ben zí nom a na ftou, mu -
sia zod po ve da� pa li vám spres ne ným v prí lo he č. 9 ta bu¾kách č. 1 a 2, a z mo to rov na skva pal ne ný rop ný
plyn mu sia zod po ve da� pa li vám spres ne ným v smer ni ci 98/77/ES.

3. Ži vot nos�
Vý rob ca mo to ra musí do da� po ky ny tý ka jú ce sa mon tá že a údrž by, kto ré v prí pa de ich do dr žia va nia za bez pe -
čia, že mo tor pri nor mál nom po u ží va ní bude spĺ ňa� uve de né li mi ty po čas nor mál nej ži vot nos ti mo to ra a za nor -
mál nych pod mie nok po u ží va nia.
Tie to in for má cie zís ka vý rob ca mo to ra na zá kla de pred chá dza jú cej úna vo vej skúš ky, za lo že nej na nor mál nych
pre vádz ko vých cyk loch a na zá kla de vý po čtu úna vy kom po nen tov tak, aby mo hol vy pra co va� pot reb né po ky ny
tý ka jú ce sa údrž by a vy ba vi� nimi všet ky nové mo to ry pri ich pr vom uve de ní na trh.
Nor málnou ži vot nos�ou mo to ra sa ro zu mie
a) vnú tor né ale bo hna cie kor mo vé mo to ry so za bu do va ným vý fu ko vým sys té mom ale bo bez neho 480 ho dín

ale bo 10 ro kov pod ¾a toho, čo na sta ne skôr,
b) mo to ry vod ných skút rov 350 ho dín ale bo pä� ro kov pod ¾a toho, čo na sta ne skôr,
c) von kaj šie mo to ry 350 ho dín ale bo 10 ro kov pod ¾a toho, čo na sta ne skôr.

4. Prí ruč ka ma ji te ¾a
S kaž dým mo to rom sa musí do da� prí ruč ka majite¾a v ja zy ku ale bo ja zy koch spo lo čen stva, kto ré môže ur či�
člen ský štát, v kto rom sa mo tor uve die na trh. Táto prí ruč ka musí ob sa ho va�
a) po ky ny tý ka jú ce sa mon tá že a údrž by pot reb né na správ ne fun go va nie mo to ra v zho de s po žia dav ka mi

bodu 3,
b) údaj o vý ko ne mo to ra me ra ný pod ¾a har mo ni zo va nej nor my.

C. Zá klad né po žia dav ky na emi sie hlu ku
Re kre ačné pla vid lo s vnú tor ným mo to rom ale bo hna cím kor mo vým mo to rom bez za bu do va né ho vý fu ko vé ho
sys té mu, vod ný skú ter a von kaj šie mo to ry a hna cie kor mo vé mo to ry so za bu do va ným vý fu ko vým sys té mom sa
mu sia zho do va� s nasledujúcimi po žia dav ka mi na hla di nu hlu ku.

1. Hla dina hlu ku

1.1 Re kre ačné pla vid lo s vnú tor ným mo to rom ale bo hna cím kor mo vým mo to rom bez za bu do va né ho vý fu ko vé ho
sys té mu, vod ný skú ter a von kaj šie mo to ry a hna cie kor mo vé mo to ry so za bu do va ným vý fu ko vým sys té mom
mu sia by� pro jek to va né, kon štru ova né a na mon to va né tak, aby ich emi sie hlu ku me ra né pod ¾a skú šok de fi no -
va ných v har mo ni zo va nej norme2) ne pre siah li li mi tové hod no ty uve de né v ta bu¾ ke č. 2.

          Ta bu¾ ka č. 2

Vý kon jed né ho mo to ra
v kW

Naj vy ššia hla di na akus tic ké ho tla ku =
LpAS max v dB

PN ≤ 10 67

10 < PN ≤ 40 72

PN > 40 75

               PN je me no vi tý vý kon mo to ra v kW pri me no vi tých otáč kach a LpAS max naj vy ššia hla di na akus tic ké ho tla ku v dB.

         Pri dvoj- a viac mo to ro vých jed not kách všet kých ty pov mo to ra sa môže zvý ši� li mitová hod no ta o 3 dB.
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1.2 Al ter na tí va tes tov me ra nia hlu ku: re kre ačné pla vid lo s vnú tor ným mo to rom ale bo hna cím kor mo vým mo to rom 
bez za bu do va né ho vý fu ko vé ho sys té mu sa po va žu je za pla vid lo, kto ré spĺ ňa tie to po žia dav ky na hluk, ak jeho
Fro u do vo čís lo ≤ 1,1 a po mer me dzi vý ko nom a vý tla kom ≤ 40 a mo tor a vý fu ko vý sys tém sú na mon to va né v sú -
la de so špe ci fi ká cia mi vý rob cu.

1.3 Fro u do vo čís lo (Fn) sa vy po čí ta vy de le ním naj vy ššej rých lo sti pla vid la V (m/s) dru hou od moc ni nou čia ry po no -
ru Lwl (m) vy ná so be nou da nou gra vi tač nou kon štan tou (g = 9,8 m/s2).

Fn = 
V

(g× Lwl)
.

Po mer vý kon/vý tlak sa vy po čí ta vy de le ním vý ko nu mo to ra P (kW) vý tla kom pla vid la.

D(t) = 
P
D

.

1.4 Ďal šia al ter na tí va skú šok me ra nia hlu ku: re kre ačné pla vid lo s vnú tor ným mo to rom ale bo hna cím kor mo vým
mo to rom bez za bu do va né ho vý fu ko vé ho sys té mu sa po va žu je za pla vid lo, kto ré spĺ ňa tie to po žia dav ky na hluk, 
ak sú jeho k¾ú čo vé kon štrukč né pa ra met re rov na ké ale bo po rov na te¾ né s pa ra met ra mi osved čo va cie ho re fe -
renč né ho pla vid la v rám ci to le ran cií ur če ných v har mo ni zo va nej nor me.

1.5 Osved čo va cie re fe renč né pla vid lo zna me ná oso bit nú kom bi ná ciu tru pu a vnú tor né ho mo to ra ale bo hna cie ho
kor mo vé ho mo to ra bez za bu do va né ho vý fu ko vé ho sys té mu, pri kto rej bola sta no ve ná zho da s po žia dav ka mi na 
emi sie hlu ku me ra né v sú la de s bo dom 1.1 a pri kto rej boli všet ky prí sluš né k¾ú čo vé kon štrukč né pa ra met re
a me ra nia hla di ny hlu ku ná sled ne za ra de né do uve rej ne né ho zo zna mu osved čo va cích re fe renč ných pla vi diel.

2. Prí ruč ka ma ji te ¾a
Pri re kre ačnom pla vid le s vnú tor ným mo to rom ale bo hna cím kor mo vým mo to rom so za bu do va ným vý fu ko vým
sys té mom ale bo bez neho a pri vod nom skút ri prí ruč ka ma ji te ¾a po ža do va ná pod ¾a prí lo hy č. 1 písm. A
bodu 2.5 musí ob sa ho va� in for má cie pot reb né na udr ža nie pla vid la a vý fu ko vé ho sys té mu v sta ve, kto rý za bez -
pe čí, ak je to mož né, pri bežnom po u ží va ní zho du s ur če ný mi li mi tový mi hod no ta mi hlu ku.
Pri von kaj ších mo to roch musí prí ruč ka ma ji te ¾a po ža do va ná pod ¾a prí lo hy č. 1 písm. B bodu 4 ob sa ho va� in for -
má cie pot reb né na udr ža nie von kaj šie ho mo to ra v sta ve, kto rý, ak je to mož né, za bez pe čí pri bežnom po u ží va ní
zho du s ur če ný mi li mi tový mi hod no ta mi hlu ku.
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KOM PO NEN TY

1. Za ria de nie pro ti vzni ku po žia ru za bu do va ných a prí ves ných mo to rov.

2. Za ria de nie na za me dze nie spus te nia prí ves né ho mo to ra.

3. Kor mid lá, ovlá dacie me cha niz my a káb lo vé ve de nia.

4. Pa li vo vé ná dr že ur če né na pev né za bu do va nie a pa li vo vé ha di ce.

5. Ot vo ry a boč né okná.
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.



ES VY HLÁ SE NIE O ZHO DE VÝ ROB CU, JEHO SPL NO MOC NEN CA
ALE BO OSO BY UVÁ DZA JÚ CEJ ČIAS TOČ NE DO KON ČE NÝ VÝ RO BOK NA TRH

1. ES vy hlá se nie o zho de vý rob cu, jeho spl no moc nen ca ale bo oso by uvá dza jú cej na trh čias točne do kon če né re kre -
ačné pla vid lo ob sa hu je
a) meno a ad re su vý rob cu,
b) meno a ad re su spl no moc nen ca ale bo oso by zod po ved nej za uve de nie na trh,
c) opis čias toč ne do kon če né ho pla vid la,
d) vy hlá se nie, že čias toč ne do kon če né pla vid lo je ur če né na do kon če nie iný mi oso ba mi a že je v sú la de so zá klad -

ný mi po žia dav ka mi, kto ré pla tia pre túto eta pu.

2. Vy hlá se nie vý rob cu, jeho spl no moc nen ca ale bo oso by zod po ved nej za umies tne nie kom po nen tu na trh ob sa hu je
a) ná zov a ad re su vý rob cu,
b) ná zov a ad re su spl no moc nen ca ale bo oso by zod po ved nej za uve de nie na trh,
c) opis kom po nen tu,
d) vy hlá se nie, že kom po nent spĺ ňa prí sluš né zá klad né po žia dav ky.
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.



OZNA ČE NIE CE

Ozna če nie CE sa skla dá z pís men „CE“.

Vy ob ra ze nie ozna če nia CE je v prí lo he zá ko na.

Ak je ozna če nie zmen še né ale bo zväč še né, mier ka roz me rov zos tá va za cho va ná.

Jed not li vé prv ky ozna če nia CE majú pri bliž ne rov na ký ver ti kál ny roz mer, kto rý je naj me nej 5 mm.

Za ozna če ním CE na sle du je iden ti fi kač ný kód no ti fi ko va nej oso by, ak vy ko ná va kon tro lu pri vý ro be, ako aj po sled -
né dvoj čís le roka, v kto rom bolo ozna če nie CE na vý ro bok umies tne né.
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.



VNÚ TOR NÁ KON TRO LA VÝ RO BY
(pos tup A)

1. Vý rob ca ale bo spl no moc ne nec, kto rý vy ko ná va úlo hy pod ¾a bodu 2, za ru ču je a vy hla su je, že prí sluš né vý rob ky
spĺ ňa jú po žia dav ky toh to na ria de nia, kto ré sa na vý ro bok vz�a hu jú. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec umiest ni
ozna če nie CE na kaž dý vý ro bok a vy pra cu je pí som né ES vy hlá se nie o zho de pod ¾a prí lo hy č. 15.

2. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec vy ho to ví do ku men tá ciu pod ¾a bodu 3 a ucho vá va ju tak, aby bola k dis po zí cii
or gá nom do h¾a du na kon tro lu as poň 10 ro kov po tom, čo bol vy ro be ný po sled ný vý ro bok. Ak vý rob ca ale bo jeho
spl no moc ne nec nie je slo ven skou práv nic kou oso bou, do ku men tá ciu ucho vá va oso ba, kto rá vý ro bok uvá dza na
trh.

3. Do ku men tá cia umož ňu je po sú de nie zho dy vý rob kov s po žia dav ka mi na ria de nia. Za hŕ ňa, ak je to dô le ži té na po -
sú de nie zho dy, kon štrukč ný ná vrh, vý ro bu a pre vádz ko vé vlast nos ti vý rob ku pod ¾a prí lo hy č. 13.

4. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec ucho vá va vy hlá se nie o zho de spo lu s do ku men tá ciou.

5. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec uro bí všet ky opat re nia pot reb né na to, aby vý rob ný pro ces za ru čo val zho du vý -
rob kov s do ku men tá ciou pod ¾a bodu 2 a pod ¾a zá klad ných po žia da viek na ria de nia, kto ré sa na vý rob ky vz�a hu jú.
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Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 417/2004 Z. z.



VNÚ TOR NÁ KON TRO LA VÝ RO BY DO PL NE NÁ O SKÚŠ KY VY KO NA NÉ NO TI FI KO VA NOU OSO BOU
(pos tup Aa va riant 1)

Ten to pos tup po zos tá va z po stu pu A, ako je uve de né v prí lo he č. 5, a z tých to do da toč ných po žia da viek:

A. Pro jek to va nie a kon štruk cia
Na jed nom pla vid le ale bo nie ko¾ kých pla vid lách re pre zen tu jú cich vý ro bu pla vi diel vy ko ná vý rob ca ale bo dá vy ko -
na� vo svo jom mene jed nu skúš ku ale bo nie ko¾ ko na sle du jú cich skú šok, ale bo ek vi va lent né vý po čty, ale bo kon -
tro lu
a) skúšky sta bi li ty pod ¾a prí lo hy č. 1 písm. A bodu 3.2,
b) skúšky cha rak te ris tík plá va te¾ nos ti pod ¾a prí lo hy č. 1 písm. A bodu 3.3.

Usta no ve nie spo loč né pre oba va rian ty
Za vy ko na nie skú šok, vý po čtov ale bo kon tro ly je zod po ved ná no ti fi ko va ná oso ba vy bra ná vý rob com.

B. Emi sie hlu ku
Pri re kre ačnom pla vid le vy ba ve nom vnú tor ným mo to rom ale bo hna cím kor mo vým mo to rom bez za bu do va né ho
vý fu ko vé ho sys té mu a pri vod nom skút ri
Na jed nom pla vid le ale bo nie ko¾ kých pla vid lách re pre zen tu jú cich vý ro bu pla vi diel vy ko ná vý rob ca ale bo dá vy ko -
na� vo svo jom mene skúš ky emi sií hlu ku sta no ve né v prí lo he č. 1 písm. C, za kto ré je zod po ved ná no ti fi ko va ná
oso ba vy bra ná vý rob com.

Pri von kaj šom mo to re a hna com kor mo vom mo to re so za bu do va ným vý fu ko vým sys té mom
Na jed nom mo to re ale bo nie ko¾ kých mo to roch kaž dej ro di ny mo to rov re pre zen tu jú cej vý ro bu mo to rov vy ko ná vý -
rob ca ale bo dá vy ko na� vo svo jom mene skúš ky emi sií hlu ku sta no ve né v prí lo he č. 1 písm. C, za kto ré je zod po -
ved ná no ti fi ko va ná oso ba vy bra ná vý rob com.
Keï sa skú ša viac ako je den mo tor ro di ny mo to rov, na za bez pe če nie zho dy vzor ky sa po u ži je šta tis tic ká me tó da
opí sa ná v prí lo he č. 17.
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ES SKÚŠ KA TYPU
(pos tup B)

1. No ti fi ko va ná oso ba zis �u je a ove ru je, či skú šob ná vzor ka za stu pu je danú vý ro bu a spĺ ňa usta no ve nia na ria de nia, 
kto ré sa jej tý ka jú.

2. Žia dos� o ES skúš ku typu po dá va vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec no ti fi ko va nej oso be pod ¾a vlast né ho vý be -
ru.
Žia dos� ob sa hu je
a) meno a ad re su vý rob cu, a ak je žia dos� po da ná spl no moc nen com, jeho meno a ad re su,
b) pí som né vy hlá se nie, že tá istá žia dos� ne bo la po da ná inej no ti fi ko va nej oso be,
c) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 3.
Žia da te¾ dodá no ti fi ko va nej oso be skú šob nú vzor ku typu, re pre zen tan ta pred po kla da nej vý ro by (ïa lej len „typ“).
Typ môže po kry� nie ko¾ ko ver zií vý rob ku za pred po kla du, že roz die ly me dzi ver zia mi ne ma jú vplyv na úro veň bez -
peč nos ti a iné po žia dav ky tý ka jú ce sa vy ho to ve nia vý rob ku. No ti fi ko va ná oso ba môže po ža do va� ïal šie vzor ky,
ak je to pot reb né na vy ko na nie skú šob né ho prog ra mu.

3. Do ku men tá cia do kla du je zho du po su dzo va né ho vý rob ku s po žia dav ka mi na ria de nia. Ak je to roz ho du jú ce pre
dané po su dzo va nie, za hŕ ňa aj kon štrukč nú do ku men tá ciu, vý rob nú do ku men tá ciu a opis fun go va nia vý rob ku
v pre vádz ke pod ¾a prí lo hy č. 13.

4. No ti fi ko va ná oso ba

4.1 pre kon tro lu je do ku men tá ciu, ove rí, či daný typ bol vy ro be ný pod ¾a do ku men tá cie, a určí prv ky, kto ré boli na vrh -
nu té v zho de s prí sluš ný mi usta no ve nia mi slo ven ských tech nic kých no riem, ako aj kom po nen ty, kto ré boli na -
vrh nu té bez po u ži tia prí sluš ných usta no ve ní tých to no riem,

4.2 vy ko ná ale bo dá vy ko na� prí sluš né ove ro va nia ale bo ne vy hnut né skúš ky na zis te nie, či tam, kde ne bo li ap li ko va -
né slo ven ské tech nic ké nor my, rie še nia, kto ré pri jal vý rob ca, spĺ ňa jú zá klad né tech nic ké po žia dav ky na ria de nia,

4.3 vy ko ná ale bo dá vy ko na� prí sluš né ove ro va nia a ne vy hnut né skúš ky na zis te nie, či v prí pa de, ak si vý rob ca zvo lil
ap li ká ciu prí sluš ných slo ven ských tech nic kých no riem pod ¾a § 8, tie to boli sku toč ne po u ži té,

4.4 do hod ne sa so žia da te ¾om na mies te, kde sa usku toč ní ove ro va nie a kde sa vy ko na jú ne vy hnut né skúš ky.

5. Ak typ spĺ ňa usta no ve nia toh to na ria de nia, no ti fi ko va ná oso ba vydá žia da te ¾o vi pí som ný ES cer ti fi kát typu. Cer -
ti fi kát ob sa hu je ná zov a ad re su vý rob cu, roz hod nu tie o vý sled ku skúš ky, pod mien ky jeho plat nos ti a úda je  po -
trebné na iden ti fi ká ciu schvá le né ho typu.
K ES cer ti fi ká tu typu sa pri kla dá zoz nam prí sluš ných čas tí do ku men tá cie a jeho kó piu ucho vá va no ti fi ko va ná
oso ba. Ak je vý rob co vi od miet nu té vy da nie ES cer ti fi ká tu typu, no ti fi ko va ná oso ba mu pos kyt ne po dro bné odô -
vod ne nie ta ké ho od miet nu tia.

6. Žia da te¾ in for mu je tú no ti fi ko va nú oso bu, kto rá má ar chi vo va nú do ku men tá ciu o ES cer ti fi ká cii typu, o kaž dej
mo di fi ká cii schvá le né ho vý rob ku, ktorá musí by� do da toč né schvá lená, ak tie to zme ny môžu ma� vplyv na zho du
so zá klad ný mi po žia dav ka mi ale bo na pred pí sa né pod mien ky po u ži tia da né ho vý rob ku. Toto do da toč né schvá le -
nie je vy da né vo for me do dat ku k ori gi ná lu ES cer ti fi ká tu typu.

7. No ti fi ko va ná oso ba ozná mi iným no ti fi ko va ným oso bám prí sluš né in for má cie tý ka jú ce sa ES cer ti fi ká tu typu
a vy da ných do dat kov a o zru še ní ich plat nosti.

8. Iné no ti fi ko va né oso by môžu do sta� kó pie ES cer ti fi ká tu typu  a ich do dat kov. Prí lo hy k cer ti fi ká tom zos tá va jú
ucho va né pre pot re by iných no ti fi ko va ných osôb.

9. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec ucho vá va kó pie do ku men tá cie k ES cer ti fi ká tu typu a ich do dat ky as poň
10 ro kov od ukon če nia vý ro by po sled né ho vý rob ku. Ak v Slo ven skej re pub li ke ne e xis tu je vý rob ca ale bo jeho spl -
no moc ne nec, ucho vá va do ku men tá ciu oso ba, kto rá vý ro bok uvá dza na trh.
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PO SÚ DE NIE ZHO DY VÝ ROB KU S ES CER TI FI KO VA NÝM TY POM
(pos tup C)

1. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec vy hla su je a za ru ču je, že vý rob ky sú zhod né so skú ša ným ty pom tak, ako je to
uve de né v ES cer ti fi ká te ty pu, a že spĺ ňa jú po žia dav ky na ria de nia, kto ré sa na ne vz�a hu jú. Vý rob ca umiest ni
ozna če nie CE na kaž dý vý ro bok a vy dá va pí som né ES vy hlá se nie o zho de pod ¾a prí lo hy č. 15.

2. Vý rob ca vy ko ná všet ky opat re nia, aby vý rob ný pro ces za bez pe čo val zho du vy rá ba ných vý rob kov s ty pom opí sa -
ným v ES cer ti fi ká te typu a s po žia dav ka mi toh to na ria de nia.

3. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec ucho vá va kó piu vy hlá se nia o zho de 10 ro kov od skon če nia vý ro by po sled né ho
vý rob ku. Ak v Slo ven skej re pub li ke ne e xis tu je vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec, ucho vá va do ku men tá ciu oso -
ba, kto rá vý ro bok uvá dza na trh.
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ZA BEZ PE ČE NIE SYS TÉ MU KVA LI TY
(pos tup D)

1. Vý rob ca, kto rý spĺ ňa usta no ve nia pod ¾a bodu 2, za bez pe ču je a vy hla su je, že vý rob ky sú zhod né s cer ti fi ko va ným 
ty pom tak, ako je to uve de né v ES cer ti fi ká te ty pu, a spĺ ňa jú po žia dav ky toh to na ria de nia, kto ré sa na ne vz�a hu -
jú. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec pri pev ní ozna če nie CE na kaž dý vý ro bok a vydá pí som né ES vy hlá se nie
o zho de pod ¾a prí lo hy č. 15. Ozna če nie CE do pĺ ňa iden ti fi kač ným kó dom no ti fi ko va nej oso by zod po ved nej za do -
h¾ad pod ¾a bodu 4.

2. Vý rob ca má za ve de ný sys tém kva li ty vý ro by, kon troly vý ro by, vý stupnej kon troly a skú ša nia pod ¾a bodu 3, kto rý 
pod lie ha do h¾a du pod ¾a bodu 4.

3. Sys tém kva li ty

3.1 Vý rob ca pos ky tu je na po sú de nie sys té mu kva li ty no ti fi ko va nej oso be pod ¾a vlast né ho vý be ru
a) všet ky pot reb né in for má cie o za mýš ¾a nej ka te gó rii vý rob kov,
b) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu kva li ty,
c) do ku men tá ciu schvá le né ho typu pod ¾a prí lo hy č. 13 a kó piu ES cer ti fi ká tu typu tam, kde je to pot reb né.

3.2 Za ve de ný sys tém kva li ty za bez pe ču je zho du vý rob kov s ty pom, kto rý je opí sa ný v ES cer ti fi ká te typu, 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 pri ja té vý rob com sa sys te ma tic ky a riad ne pí -
som ne do ku men tu jú vo for me kon cep cií, po stu pov a in štruk cií. Do ku men tá cia sys té mu kva li ty umož ňu je jed -
not ný vý klad prog ra mov kva li ty, plá nov, prí ru čiek a zá zna mov o kva li te.
Do ku men tá cia ob sa hu je naj mä opis
a) cie ¾ov kva li ty a or ga ni zač nej štruk tú ry, zod po ved nos� a prá vo moc ma naž men tu z h¾a di ska kva li ty vý rob kov,
b) vý rob ných po stu pov, ria de nia kva li ty a me tód za bez pe čo va nia kva li ty, po stu pov a sys te ma tic kých roz hod nu -

tí, kto ré sa po u ží va jú,
c) pre skú ma nia a skúš ky, kto ré sa vy ko ná va jú pred vý ro bou, po čas vý ro by a po jej ukon če ní, a frek ven cie,

s akou sú vy ko ná va né,
d) zá znamov o kva li te, ako sú pro to ko ly z do h¾a du a úda je zo skú šok, úda je o ka lib rá cii, zá zna my o kva li fi ká cii

prí sluš ných za mest nan cov a po dob ne,
e) pros tried kov, kto ré sle du jú do siah nu tie po ža do va nej kva li ty vý rob ku a účin nej funk cie sys té mu kva li ty.

3.3 No ti fi ko va ná oso ba po su dzu je sys tém kva li ty za ve de ný vý rob com a vy hod no cu je, či spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a
bodu 3.2. Pred po klad zho dy s tý mi to po žia dav ka mi je spl ne ný v sys té moch kva li ty, kto ré zod po ve da jú prí sluš -
ným slo ven ským tech nic kým nor mám. Po su dzo va nie sys té mu kva li ty ob sa hu je náv šte vu na pra co vis kách vý -
rob cu a zú čas tňu je sa na ňom as poň je den za mest na nec so skú se nos �a mi v po su dzo va ní da nej tech no ló gie vý -
rob kov. No ti fi ko va ná oso ba ozná mi vý rob co vi zá ve ry po sú de nia sys té mu kva li ty vrá ta ne odô vod ne nia.

3.4 Vý rob ca za bez pe ču je pl ne nie zá väz kov vy plý va jú cich zo schvá le né ho sys té mu kva li ty a udr žia va ho ta kým spô -
so bom, že je stá le pri me ra ný a účin ný. Vý rob ca in for mu je no ti fi ko va nú oso bu, kto rá schvá li la sys tém kva li ty,
o kaž dej pri pra vo va nej úpra ve toh to sys té mu. No ti fi ko va ná oso ba ove ru je na vr ho va né zme ny a roz hod ne, či na -
vr ho va ná zme na v čin nos tiach sys té mu kva li ty aj na ïa lej spĺ ňa po žia dav ky uve de né v do ku men tá cii pod ¾a
bodu 3.2 ale bo či je pot reb né vy ko na� nové po sú de nie sys té mu kva li ty. Svo je roz hod nu tie ozná mi vý rob co vi.
Ozná me nie ob sa hu je zá ve ry ove ro va nia vrá ta ne odô vod ne nia.

4. Do h¾ad nad sys té mom kva li ty

4.1 Úče lom do h¾a du je za bez pe či�, aby vý rob ca pl nil zá väz ky vy plý va jú ce zo schvá le né ho sys té mu kva li ty.

4.2 Vý rob ca umož ní no ti fi ko va nej oso be vstup do vý rob ných prie sto rov, kde sa vy ko ná va jú kon tro ly a skú ša nia, a do 
skla do va cích prie sto rov vý rob kov a pos kyt ne jej všet ky ne vy hnut né in for má cie, naj mä
a) do ku men tá ciu tý ka jú cu sa sys té mu kva li ty,
b) zá zna my o kva li te, ako sú pro to ko ly o do h¾a doch, úda je zo skú šok, úda je o ka lib rá cii, zá zna my o kva li fi ká cii

prí sluš ných za mest nan cov a po dob ne.

4.3 No ti fi ko va ná oso ba vy ko ná va pra vi del ný au dit, aby sa pre sved či la, že vý rob ca udr žu je a po u ží va schvá le ný sys -
tém kva li ty. No ti fi ko va ná oso ba odo vzdá va vý rob co vi sprá vy o vý sled koch au di tu.
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4.4 Navyše môže no ti fi ko va ná oso ba vy ko ná va� u vý rob cu ne oh lá se ný audit, po čas kto ré ho môže vy ko ná va� ale bo
da� vy ko na� skúš ky na ove re nie správ nej funk cie sys té mu kva li ty, ak je to pot reb né. No ti fi ko va ná oso ba odo -
vzdá va vý rob co vi sprá vu o vý sled koch au ditu, prí pad ne o vý sled koch skú šok.

5. Vý rob ca ucho vá va 10 ro kov od dá tu mu vý ro by po sled né ho vý rob ku na úče ly kon tro ly
a) do ku men tá ciu pod ¾a bodu 3.1 písm. b),
b) zá zna my o zme nách v sys téme kva li ty ozná me né no ti fi ko va nej oso be a jej roz hod nu tia pod ¾a bodu 3.4, sprá vy

o vý sled koch au ditov pod ¾a bo dov 4.3 a 4.4.

6. Kaž dá no ti fi ko va ná oso ba ozná mi ostat ným no ti fi ko va ným oso bám prí sluš né in for má cie tý ka jú ce sa vy da ných
a zru še ných schvá le ní sys té mu kva li ty.
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OVE RO VA NIE VÝ ROB KU
(pos tup F)

1. Ove ro va nie vý rob ku je pos tup, pod ¾a kto ré ho vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec kon tro lu je a osved ču je, že vý -
rob ky pod lie ha jú ce usta no ve niam bodu 3 sú zhod né s ty pom opí sa ným v ES cer ti fi ká te typu a spĺ ňa jú po žia dav -
ky toh to na ria de nia, kto ré sa na ne vz�a hu jú.

2. Vý rob ca vy ko ná všet ky opat re nia, aby vý rob ný pos tup za bez pe čil zho du vý rob kov s ty pom opí sa ným v ES cer ti -
fi ká te typu a s po žia dav ka mi toh to na ria de nia. Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec umiest ni na kaž dom vý rob ku 
ozna če nie CE pod ¾a § 21 zá ko na a prí lo hy č. 4 a vydá ES vy hlá se nie o zho de pod ¾a prí lo hy č. 15.

3. No ti fi ko va ná oso ba vy ko ná prí sluš né ove ro va nie a skúš ky, aby pod ¾a vo¾ by vý rob cu skon tro lo va la zho du vý rob -
ku s po žia dav ka mi toh to na ria de nia ale bo ove ro va ním a skúš ka mi kaž dé ho vý rob ku pod ¾a bodu 4, ale bo ove ro -
va ním a skúš ka mi šta tis tic ky vy bra ných vý rob kov pod ¾a bodu 5. Vý rob ca ucho vá va ES vy hlá senie zho dy 10 ro -
kov od vý ro by po sled né ho kusa vý rob ku.

4. Ove re nie a skúš ka kaž dé ho vý rob ku

4.1 Všet ky vý rob ky sa in di vi du ál ne ove ru jú a prí sluš ným spô so bom skú ša jú pod ¾a po stu pov uve de ných v prí sluš -
ných slo ven ských tech nic kých nor mách ale bo sa vy ko na jú ek vi va lent né skúš ky vý rob kov na ove re nie ich zho dy 
s ty pom opí sa ným v ES cer ti fi ká te typu a po žia dav ka mi toh to na ria de nia, kto ré sa na ne vz�a hu jú.

4.2 No ti fi ko va ná oso ba umiest ni ale bo dá umies tni� svoj iden ti fi kač ný kód na kaž dý schvá le ný vý ro bok a vydá pod ¾a 
vy ko na ných skú šok pí som ný ES cer ti fi kát zho dy.

4.3 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec na po žia da nie dodá ES cer ti fi kát zho dy vy da ný no ti fi ko va nou oso bou.

5. Šta tis tic ké ove ro va nie

5.1 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec pre zen tu je svo je vý rob ky vo for me ho mo gén nych sé rií a vy ko ná všet ky ne vy -
hnut né opat re nia, aby vý rob ný pro ces za bez pe čo val ho mo ge ni tu kaž dej vy ro be nej sé rie.

5.2 Všet ky vý rob ky sú k dis po zí cii na ove re nie vo for me ho mo gén nych sé rií. Z kaž dej sé rie sa ná hod ne vy be rá vzor ka 
na ove re nie. Vzor ky vý rob ku sa in di vi du ál ne ove ru jú a vy ko na jú sa na nich prí sluš né skúš ky tak, ako je to uve -
de né v prí sluš ných har mo ni zo va ných slo ven ských tech nic kých nor mách, ale bo ek vi va lent né skúš ky, aby sa
zis ti la ich zho da s po žia dav ka mi toh to na ria de nia, kto ré sa na ne vz�a hu jú, a aby sa ur či lo, či je daná sé ria vy ho -
vujúca.

5.3 Šta tis tic ký pos tup vý be ru po u ží va tie to prv ky:
       a) exis tu jú ce šta tis tic ké me tó dy,
       b) plán od be ru vzo riek s ope rač ný mi cha rak te ris ti ka mi.

5.4 Tam, kde daná sé ria vy ho vu je, no ti fi ko va ná oso ba umiest ni ale bo dá umies tni� svoj iden ti fi kač ný kód na kaž dý
vý ro bok a vydá pod ¾a vy ko na ných skú šok pí som ný ES cer ti fi kát zho dy. Všet ky vý rob ky zo sé rie môžu by� uve de -
né na trh ok rem vý rob kov, kto rých vzor ky pri ove ro va ní zho du ne vy ká za li. Ak sé ria vzo riek ne vy ho vu je, no ti fi ko -
va ná oso ba ale bo or gán do h¾a du vy ko ná vhod né opat re nia, aby sa za me dzi lo uve de niu tej to sé rie vý rob kov na
trh. V prí pa de čas té ho vy ra ïo va nia sé rií vý rob kov môže no ti fi ko va ná oso ba za sta vi� šta tis tic ké ove ro va nie.
Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec môže na zod po ved nos� no ti fi ko va nej oso by umies tni� jej iden ti fi kač ný kód
na vý ro bok už po čas vý rob né ho pro ce su.

5.5 Vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec na po žia da nie dodá pí som ný ES cer ti fi kát zho dy vy da ný no ti fi ko va nou oso -
bou.
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