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TÜV SÜD 

Pôvodný stav 
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- Smernica EP a R 2000/9/ES 

- Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. 

- Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z. 
 



TÜV SÜD 

 

•  Skúsenosti nadobudnuté vykonávaním smernice EP a R 

2000/9/ES ukázali, že je potrebné upraviť niektoré z jej 

ustanovení s cieľom spresniť ich a aktualizovať, a tak 

zabezpečiť právnu istotu, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti 

a posúdenie zhody subsystémov 

Dôvod zmeny 
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TÜV SÜD 

• NOVÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC 

- Nariadenie  EP a R č. 764/2008 

- Nariadenie  EP a R č. 765/2008 

- Rozhodnutie EP a R č. 768/2008 / Príloha II - Moduly 

 

• Cieľom je: 

- posilniť pozíciu trhového dohľadu,  

- sprehľadniť a zjednotiť proces notifikácie, „zozáväzniť“ pre subjekty 

  posudzujúce zhodu akreditáciu, 

- posilniť význam značky zhody (CE) 

- zabezpečiť konzistenciu a kompatibilitu jednotlivých Smerníc 

  (vytvorenie spoločnej definície MODULOV posudzovania zhody) 

 

• Účinnosť: od 01.01.2010 

 

 

 

Dôvod zmeny 
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TÜV SÜD 

• Smernica EP a R 2000/9/ES ktorá sa týka lanovkových zariadení určených na 

prepravu osôb 

• Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z.  

• Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z. v znení NV SR č. 78/2004 Z. z. 

 

• Nariadenie EP a R EÚ 2016/424 z 09. marca 2016 o  lanovkových 

zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES 

 

• Uplatňuje sa (Kapitola IV a čl. 44) od 21.10.2016  

• Uplatňuje sa (čl. 45) od 21.03.2018 

• Uplatňuje sa (ostatná časť) od 21.04.2018 

  

 

Lanovkové zariadenia 
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TÜV SÜD 

2016/424/EU – ZMENY V POROVNANÍ S 2000/9/ES 

 Slide 6 17-04-26 

1. Zmeny formálne 

2. Zmeny vecné 

3. Ostatné 



TÜV SÜD 

Formálne zmeny I. 

26/04/2017 Corporate Presentation Slide 7 

• 2000/9/ES 

 
• 31 „keďže“ 

 

• 9 Kapitol v textovej časti 

 

• 23 článkov 

 

• 9 Príloh 

 

• 5 Modulov 

 

• cca. 44 strán 

• 2016/424/EU 

 
• 71 „keďže“ 

 

• 6 Kapitol v textovej časti 

 

• 48 článkov 

 

• 10 príloh 

 

• 5 Modulov 

 

• cca. 50 strán 



TÜV SÜD 

• Keďže: 
- Pribudli dôvody implementácie nového legislatívneho rámca a rozsah pôsobnosti ostal 

nezmenený nastali v textovej časti formálne zmeny, ktoré odrážajú zmeny názvov 

jednotlivých kapitol a článkov (boli doplnené) 

• Textová časť: 
Pôvodná Kapitola I Všeobecné ustanovenia (čl. 1-10) - bola doplnená 

- doplnili sa nové články, ktoré boli presunuté z iných  kapitol smernice  

- boli upresnené zariadenia, ktoré nespadajú pod smernicu (historické a kultúrne) 

- boli pridané nové definície z nového legislatívneho rámca (hospodárske subjekty,   

uvedenie na trh, akreditácia...)  

- v dôsledku toho dochádza k posunu a zvýšeniu počtu článkov a už od úvodu nie sú 

zhodné s pôvodnou smernicou 

     

    Nová Kapitola II Povinnosti hospodárskych subjektov (čl. 11-16) 

     - prevzaté a doplnené povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní subsystémov  

alebo  bezpečnostných komponentov na trh (rozhodnutie 768/2008) 

 

      

Formálne zmeny II. 
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TÜV SÜD 

•     Textová časť:  
    

    Nová Kapitola III Zhoda subsystémov a bezpečnostných komponentov (čl. 17-21) 

    Uvedené postupy posudzovania zhody, ktoré sú totožné s postupmi uvedenými v  

prílohe V smernice 

     - modul B – výrobný typ 

     - modul D 

     - modul F 

     - modul G 

     - modul H1 

    Doplnené požiadavky na označovanie CE s odvolávkou na nariadenie 765/2008 

    

   Nová Kapitola IV Notifikácia orgánov posudzovania zhody (čl. 22-38) 

    Požiadavky týkajúce sa notifikovaných osôb sú z prílohy VIII smernice  prenesené a 

zosúladené s Rozhodnutím 768/2008 

     

 

         

Formálne zmeny II.  
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TÜV SÜD 

• Textová časť:  
    Nová Kapitola V Dohľad nad trhom únie, kontrola subsystémov a bezpečnostných 

komponentov vstupujúcich na trh únie (čl. 39-43) 

    Odvolávka na články smernice 765/2008 

 
    Nová Kapitola VI Postupy výboru, prechodné a záverečné ustanovenia (čl. 44-48) 

    Odvolávka na činnosť Výboru pre lanovkové zariadenia na články nariadenia                

č. 182/2011 

     

    Nadobudnutie účinnosti a uplatnenie jednotlivých ustanovení nariadenia 

     

     

Formálne zmeny III. 
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TÜV SÜD 

• PRÍLOHY: 

- PRÍLOHA I  - Subsystémy 

 - PRÍLOHA II  - Základné požiadavky 

 - PRÍLOHA III  - Postup posudzovania zhody modul B 

 - PRÍLOHA IV  - Postup posudzovania zhody modul D 

 - PRÍLOHA V  - Postup posudzovania zhody modul F 

 - PRÍLOHA VI  - Postup posudzovania zhody modul G 

    - PRÍLOHA VII  - Postup posudzovania zhody modul H1 

- PRÍLOHA VIII - Technická dokumentácia 

- PRÍLOHA IX  - EÚ vyhlásenie o zhode 

- PRÍLOHA X  - Tabuľka zhody 

 

 Pôvodné prílohy III a VIII sú v textovej časti, príloha V je v prílohách III až VII a prílohy 

IV, VI sú v prílohe IX, príloha X je nová 

 

Formálne zmeny IV. 
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TÜV SÜD 

 

Čl. 2 Rozsah pôsobnosti 

  Je spresnené na ktoré zariadenia sa nariadenie uplatňuje: 

      - na nové lanovkové zariadenie určené na prepravu osôb 

      - na úpravy lanovkových zariadení, ktoré si vyžadujú nové povolenie (týka sa aj                                                                                                                                                                                         

subsystémov a bezpečnostných komponentov) 

  Sú doplnené, spresnené zariadenia, na ktoré sa nariadenie neuplatňuj 

      - lanovkové zariadenie, ktoré členské štáty zaradili do kategórie historických a kultúrnych 

zariadení (uvedenie do prevádzky pred 1.1.1986) 

      - zariadenia určené na lesnícke účely 

      - lanovkové zariadenia na zásobovanie horských útulkov a chát, ktoré sú určené len na 

prepravu tovaru a osobitne určených osôb 

      - zariadenia, pri ktorých sa používatelia alebo ich prepravné zariadenia pohybujú po vode 

  Sú vypustené zariadenia, na ktoré sa nariadenie neuplatňuje: 

      - ozubnicové železnice 

      - zariadenie poháňané pomocou reťaze 

  

 

ZMENY VECNÉ I. 
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TÜV SÜD 

Čl. 11 Povinnosti výrobcov 

- Pri uvedení subsystémov a bezpečnostných komponentov na trh alebo pri zabudovaní 

do lanovkového zariadenia, zabezpečiť aby boli navrhnuté a vyrobené v súlade so 

základnými požiadavkami tohto nariadenia; 

- Vypracovať technickú dokumentáciu a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie postupu 

posudzovania zhody a ak subsystém alebo bezpečnostný komponent spĺňa 

uplatniteľné požiadavky vydať EÚ vyhlásenie o zhode a umiestniť označenie CE; 

- Uchovávať dokumentáciu, EÚ vyhlásenie o zhode 30 rokov po uvedení SS alebo BK 

na trh; 

- Zabezpečiť zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s nariadením; 

- Náležite zohľadnia zmeny v návrhu alebo vlastností subsystému alebo 

bezpečnostného komponentu a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných 

technických špecifikáciách na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda; 

 

ZMENY VECNÉ II. 
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TÜV SÜD 

- Zabezpečiť na subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktoré uviedli na trh 

umiestnenie typového alebo sériového čísla alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní 

ich identifikáciu, označenie môže byť aj na obale alebo v dokumente priloženom 

k subsystému alebo bezpečnostnom komponente; 

- Dodať k subsystém alebo  bezpečnostnému komponentu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode 

a návod na použitie 

- V prípade zistenia, že subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktorý uviedli na trh 

nie je v zhode bezodkladne prijmú nápravné opatrenia resp. stiahnu z trhu; 

- Spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi pri odstraňovaní rizík, ktoré predstavujú 

subsystém alebo bezpečnostný komponent, ktoré uviedli na trh, poskytujú im 

informácie a dokumentáciu na preukázanie zhody; 

 
 

ZMENY VECNÉ III. 
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TÜV SÜD 

Čl. 18 Postupy posudzovania zhody subsystémov – zmena:  

- nebol presne stanovený modul posudzovania, v prílohe VII smernice bol uvedený len 

spôsob a rozsah činnosti NO 

- zavedený systém posudzovania zhody podľa modulu B, D, F, D a H1 

Spresnenie postupov posudzovania zhody, zosúladenie s rozhodnutím 768/2008,  

- nebol presne uvedený rozsah a zodpovednosti výrobcu a NO pri posudzovaní zhody 

- spresnené pri každom module (B, D, F, D a H1) 

 

Čl. 20 Všeobecné zásady pre označenie CE – subsystémy: 

- podsystémy sa neoznačovali značkou zhody 

- subsystémy sa označujú značkou zhody CE, ku ktorej sa pripája identifikačné číslo 

notifikovanej osoby 

  
 

ZMENY VECNÉ IV. 
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TÜV SÜD 

Čl. 20 Všeobecné zásady pre označenie CE – bezpečnostné komponenty: 

- bezpečnostné komponenty sa označovali značkou zhody, ku ktorej sa pripájali 

posledné dve číslice roku, v ktorom bolo označenie pripevnené a identifikačné číslo 

notifikovanej osoby 

- bezpečnostné komponenty sa označujú značkou zhody CE, ku ktorej sa pripája 

identifikačné číslo notifikovanej osoby 

 

Čl. 34 Povinnosti notifikovaných osôb, pokiaľ ide o výkon ich činností 

Ak v rámci monitorovania zhody zistí, že subsystém alebo bezpečnostný komponent už 

nie je v zhode, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je 

potrebné, pozastaví alebo odníme certifikát alebo rozhodnutie o schválení.  

ZMENY VECNÉ V. 
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TÜV SÜD 

Čl. 36 Informačná povinnosť notifikovaných osôb 

 

• ÚNMS SR: 

- o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu, 

- o obmedzení rozsahu alebo pozastavení platnosti certifikátu alebo o odňatí 

certifikátu, 

- o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie, 

- o žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú NO dostala od 

orgánu dohľadu, 

- na základe jeho žiadosti informáciu o činnostiach vrátane cezhraničnej činnosti a 

zmluvy so subdodávateľom 

 

• Ostatným NO: 

- informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na žiadosť aj pozitívnych 

výsledkov posudzovania zhody 

 

 

 

ZMENY VECNÉ VI. 
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TÜV SÜD 

Predmet úpravy Smernice (definičný obor)  NEMENÍ SA 

- Lanovkové zariadenie, bezpečnostný komponent, subsystém... 

 

Subsystémy                                                                    NEMENIA SA 

-   Príloha I. 

 

Základné požiadavky Smernice                 NEMENIA SA 

-   Príloha II.  

 

Spôsob určovania bezpečnostných komponentov         NEMENÍ SA 

 

Postupy posudzovania zhody                                          NEMENIA SA 

 

Certifikáty a ostatné doklady vydané NO podľa 

 pôvodnej Smernice      PLATIA  

 

 

 

OSTATNÉ 
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TÜV SÜD 

TÜV SÜD Slovakia 

 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.  
 

Jašíkova 6  

821 03 Bratislava 

  

Tel: +421(0) 2 48 291 271 

Fax: +421(0)2 48 291 266 

www.tuvslovakia.sk 

 

Ďakujeme za Vašu pozornosť  


