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NARIADENIE VLÁDY  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Z 18.MARCA 2015 

O SPRÍSTUPŇOVANÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV NA TRHU 

DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA 2016 



§ 1 PREDMET ÚPRAVY 

 

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na: 

• zábavnú pyrotechniku, ktorú výrobca vyrobil na vlastné použitie a ktorú členský štát Európskej únie 

schválil na vlastné použitie výrobcu výlučne na svojom území, v ktorom má výrobca sídlo a ktorá 

zostáva na území tohto členského štátu. 

• .......Horskú záchrannú službu........ 



POVINNOSTI VÝROBCU 

• Smernica 2013/29 

Výrobcovia uvedú na pyrotechnickom výrobku, alebo ak to nie je možné, na jeho obale alebo v 

sprievodnej dokumentácii pyrotechnického výrobku svoje meno, registrované obchodné meno alebo 

registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať.  

Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom 

ľahko zrozumiteľný.  

• Nariadenie vlády č. 70/2015 

uviesť na pyrotechnickom výrobku v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a 

sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s 

miestom podnikania a ak to nie je možné, požadované údaje uviesť na obale alebo v sprievodnej 

dokumentácii pyrotechnického výrobku; sprievodnou dokumentáciou pyrotechnického výrobku sú 

doklady, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie a používanie pyrotechnického výrobku.  

 



OZNAČOVANIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV 

• Smernica 2013/29 

Výrobcovia zabezpečia, aby pyrotechnické výrobky boli viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené v 

úradnom jazyku (úradných jazykoch) členského štátu, v ktorom sa pyrotechnický výrobok sprístupňuje 

spotrebiteľovi.  

 

• Nariadenie vlády č. 70/2015 

Výrobca zabezpečí, aby pyrotechnický výrobok, bol viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označený v 

štátnom jazyku. 



ROZŠÍRENIE POVINNOSTÍ VÝROBCU NA DOVOZCU ALEBO NA DISTRIBÚTORA 

• Smernica 2013/29/EU 

• Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho 

povinnosti výrobcu podľa článku 8, ak uvedie pyrotechnický výrobok  na trh pod svojím menom alebo 

ochrannou známkou alebo upraví pyrotechnický výrobok, ktorý už bola uvedený na trh, takým 

spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad pyrotechnického výrobku s požiadavkami tejto smernice. 

 

• Nariadenie vlády 70/2015 

Ak dovozca alebo distribútor uvedie pyrotechnický výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo 

pod svojou ochrannou známkou alebo pyrotechnický výrobok už uvedenú na trh upraví spôsobom, ktorý 

môže ovplyvniť jej zhodu so základnými bezpečnostnými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, 

vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu 



POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY 

• Na posúdenie zhody pyrotechnického výrobku s týmto nariadením vlády použije výrobca jeden z týchto 

postupov posudzovania zhody 

• a) EÚ skúšku typu– modul B a podľa voľby výrobcu 

• 1. zhodu s typom založenú na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v 

náhodných intervaloch– modul C2, 

• 2. zhodu s typom založenú na zabezpečení kvality výrobného procesu– modul D ,alebo 

• 3. zhodu s typom založenú na zabezpečení kvality výrobku – modul E 

 

• b) zhoda založená na overovaní jednotky– modul G, alebo 

• c) zhodu založenú na úplnom zabezpečení kvality – modul H, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 

F4. 



 

DOHĽAD NAD TRHOM 

 

• Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, dovozcu a distribútora ustanovených týmto nariadením 

vlády vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu. 

 

• Orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi pokutu za porušenie povinností 

ustanovených v tomto nariadení vlády... 

 

 

---------------------------------------------  END ---------------------------------------------  

 


