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24.09.2021 

Vec  
Oprava zrejmej nesprávnosti v Rozhodnutí č. UNMS/02611/2021-801 - 011718/2021 zo dňa 
11.08.2021 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku 
podľa § 22 zákona o zhode 

 
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
vydal dňa 11.08.2021 Rozhodnutie č. UNMS/02611/2021-801 - 011718/2021 o uvedení určeného 
výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode (ďalej  
len „rozhodnutie“).  

Predmetom konania o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného 
výrobku podľa § 22 zákona o zhode bol určený výrobok nazálny antigénový test  

na samodiagnostiku COVID-19 antigen rapid test device (Colloidal gold) 1 a 5 kusové balenie 

(ďalej len „určený výrobok“), výrobca Hangzhou Lysun Biotechnology Co., Ltd., 6th floor, 6th 
Building No. 95 Binwen Road, Xixing Street, Binjiang District 310051 Hangzhou, Zhejiang, China. 
Na základe tohto rozhodnutia môže subjekt B2B Services a. s., Nové záhrady I 13/A, Bratislava-
Ružinov, IČO: 36 726 893 (ďalej len „subjekt“) uviesť na trh Slovenskej republiky určený výrobok 
bez ukončeného procesu posudzovania zhody na čas od dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia do 09.02.2022.  

Úrad v zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok)  
v znení neskorších predpisov opravuje zrejmú nesprávnosť v písomnom vyhotovení rozhodnutia 
nasledovne.  

Slová: 

„..rozhodol  

o uvedení 

určeného výrobku nazálny antigénový test COVID-19 antigen rapid test device (Colloidal 
gold) 1 a 5 kusové balenie, výrobca Hangzhou Lysun Biotechnology Co., Ltd., 6th floor, 6th 

Building No. 95 Binwen Road, Xixing Street, Binjiang District 310051 Hangzhou, Zhejiang, China 
(ďalej len „určený výrobok“) 

na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku  
podľa § 22 zákona o zhode.“ 
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„..rozhodol  

o uvedení 

určeného výrobku nazálny antigénový test na samodiagnostiku COVID-19 antigen rapid 
test device (Colloidal gold) 1 a 5 kusové balenie, výrobca Hangzhou Lysun Biotechnology Co., 

Ltd., 6th floor, 6th Building No. 95 Binwen Road, Xixing Street, Binjiang District 310051 Hangzhou, 
Zhejiang, China (ďalej len „určený výrobok“) 

na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku  
podľa § 22 zákona o zhode.“. 

 

V ostatných bodoch sa predmetné rozhodnutie nemení. Táto oprava zrejmej nesprávnosti 
je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedeného rozhodnutia.  

S pozdravom 

 

 
 

  
            Katarína Surmíková Tatranská, MBA 

        predsedníčka úradu 
 

 
 
 
  

 

 


