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NARIADENIE VLÁDY  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Z 2. MARCA 2016 

O SPRÍSTUPŇOVANÍ VÝBUŠNÍN NA CIVILNÉ POUŽITIE NA TRHU 

DEŇ SKÚŠOBNÍCTVA 2016 



§ 1 Predmet úpravy 

smernica 2014/28/EU 

Táto smernica sa nevzťahuje na:  

• výbušniny vrátane munície, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určené pre 

ozbrojené sily alebo políciu; 

• príloha I obsahuje neúplný zoznam pyrotechnických výrobkov a munície určených podľa odporúčaní 

Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečného tovaru. 

• táto smernica nebráni členským štátom, aby v rámci vnútroštátnych právnych a správnych predpisov 

označili za výbušniny niektoré látky, ktoré nie sú upravené touto smernicou. 

nariadenie vlády 131/2016 

• Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo, rozpočtové organizácie zriadené Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky, Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Finančnú správu, Slovenskú 

informačnú službu, Hasičský záchranný zbor a Horskú záchrannú službu 

• výrobky uvedené v prílohe č. 1. 

 



 

• Znenie paragrafov sa zjednodušuje: 

§ 2 

Výbušnina, ktorá je určeným výrobkom, môže byť sprístupnená na trhu alebo uvedená do 

prevádzky, ak spĺňa základné bezpečnostné požiadavky. 

  

§ 3 

Ak výbušnina spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, môže byť uvedená na trh alebo 

sprístupnená na trhu. 

 

 

• článok 2   Vymedzenie pojmov   je vypustený 

 



 

Rozdielne definície: VÝBUŠNINA 

• zákon  NR SR 58/2014 Z.z.: 

výbušninou pevná alebo kvapalná látka alebo ich zmes, ktorá je schopná exotermickej výbušnej premeny 

aj bez prístupu atmosférického kyslíka a vytvára plyny takej teploty, tlaku a rýchlosti, že pôsobia 

deštrukčne na okolie. 

• smernica 2014/28/EU 

 výbušniny sú látky a predmety, ktoré sú považované za výbušniny v odporúčaniach OSN o preprave 

nebezpečného tovaru a sú v týchto odporúčaniach zaradené do 1. triedy 

 

• nariadenie vlády 131/2016 

definícia ako i odkaz chýba 



 
  

 

Rozdielne definície: VÝROBCA 

• smernica 2014/28/EU rovnako, ako ES 765/2008 

výrobca je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výbušninu alebo ktorá dáva výbušninu 

navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza túto výbušninu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, 

alebo ju používa na vlastné účely; 

 

• zákon  NR SR 58/2014 Z.z.: 

Výroba – oprávnená osoba – výrobca 

 

• zákon  NR SR 144/2013 Z.z.  (o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z 

bezpečnostných dôvodov) 

 



 

POVINNOSTI VÝROBCU 

• zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby výbušniny so základnými bezpečnostnými 

požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády; 

• musí zohľadniť zmeny v harmonizovanej technickej norme alebo v iných technických špecifikáciách; 

 

• smernica 2014/28/EU 

Výrobcovia zabezpečia, aby bol k výbušninám, ktoré uviedli na trh, dodaný návod na použitie a 

bezpečnostné pokyny 

 

• nariadenie vlády 131/2016 

dodať k výbušnine bezpečnostné pokyny 

 



ROZŠÍRENIE POVINNOSTÍ VÝROBCU NA DOVOZCU ALEBO NA DISTRIBÚTORA 

• smernica 2014/28/EU 

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

výrobcu podľa článku 5, ak uvedie výbušninu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo 

upraví výbušninu, ktorá už bola uvedená na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad výbušniny s 

požiadavkami tejto smernice. 

 

• nariadenie vlády 131/2016 

Ak dovozca alebo distribútor uvedie výbušninu na trh pod svojím obchodným menom alebo pod 

svojou ochrannou známkou alebo výbušninu 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 

• smernica 2014/28/EU 

Na účely posudzovania zhody výbušnín výrobca postupuje podľa jedného z týchto postupov uvedených v 

prílohe III:  EÚ skúška typu (modul B) a podľa výberu výrobcu niektorý z týchto postupov ......... 

 

• nariadenie vlády 131/2016 

Posudzovanie zhody výbušnín výrobca vykonáva podľa úrovne možného rizika a úrovne požadovanej 

bezpečnosti podľa prílohy č. 3 



VYHLÁSENIE ZHODY 

• Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je ustanovený v prílohe č. 4.  

• EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 

3 a je pravidelne aktualizované. 

• EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje: 

    1. Číslo výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo výrobku 

 

• smernica 2014/28/EU 

.....Notifikovaný orgán … (názov, číslo) vykonal … (opis kroku) a vydal certifikát:  

 

• nariadenie vlády 131/2016 

Ak je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba, uvedú sa jej identifikačné údaje 

(názov, číslo), postup posudzovania zhody a číslo certifikátu. 

 



NOTIFIKÁCIA 

• Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu že 

autorizovaná osoba bola rozhodnutím úradu oprávnená na posudzovanie zhody výbušnín a spĺňa 

základné bezpečnostné požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. 

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI NOTIFIKOVANEJ OSOBY 

• Notifikovaná osoba obmedzí rozsah, pozastaví platnosť alebo zruší všetky vydané certifikáty podľa 

tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenia, alebo ak prijaté nápravné 

opatrenia nemajú požadovaný účinok.     

• (Modul B: EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba 

preskúma technický návrh výbušniny, overuje a potvrdzuje, že technický návrh výbušniny spĺňa 

požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na výbušniny vzťahujú) 



 

 

MODUL D, MODUL E 

• Každá notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch o schválení systému kvality, ktoré vydala 

alebo zrušila, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje úradu zoznam certifikátov o schválení 

systému kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené 

 

MODUL F 

• Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky a umiestni 

svoje identifikačné číslo na každú schválenú výbušninu, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú 

zodpovednosť. 



 

 

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY 

• Vypustenie ESR pre palníky 

• Technické nepresnosti 

 


