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TÜV SÜD 

Nariadenia vlády slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z.  
 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a 

postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na prostriedky 

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné 

zariadenia 

 

24/04/2018 Corporate Presentation Slide 2 



TÜV SÜD 

• Prostriedky ľudovej zábavy  
 zariadenie aktivované ľudskou silou, ľudskou hmotnosťou, elektricky, pneumaticky, 

hydraulicky, mechanicky alebo pomocou iných zdrojov energie, ktoré je určené na 

zábavu alebo hru 

 

Skupiny výrobkov 
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• Zariadenia detských ihrísk, 
 zariadenie a konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo 

na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine podľa 

pravidiel hry, ktoré sa môžu kedykoľvek meniť 

 

Skupiny výrobkov 
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• Športovo – rekreačné zariadenia 
 zariadenie zostavené z jedného alebo viacerých systémov aktivity, nosných systémov, a ak 

je to potrebné, z istiacich alebo bezpečnostných systémov, na ktoré je obmedzený prístup, 

ktoré vyžaduje dohľad a spôsobuje zvýšené psychické alebo fyzické zaťaženie používateľa 

 

Skupiny výrobkov 
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Nariadenie sa neuplatňuje na: 
• Určené výrobky podľa osobitného predpisu - hračky v zmysle zákona              

č. 78/2012 Z. z. Zákon o bezpečnosti hračiek; 

 

 

• Na prostriedok ľudovej zábavy, zariadenie detského ihriska alebo športovo-

rekreačné zariadenie, ktoré bolo vyrobené alebo uvedené na trh v inom 

členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku alebo bolo uvedené na trh v 

súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, 

ktorý je súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore. 

 

Skupiny výrobkov 
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• Výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo ktorá 

dáva výrobok navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza takýto výrobok na trh pod 

svojím menom alebo ochrannou známkou; 

 
 

• Dovozca je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza 

výrobok z tretej krajiny na trh Únie; 

 

Nariadenie ich nešpecifikuje, ale vo všeobecnosti sa dá použiť pojem 

uvedený v nariadení EP a R (ES) 764/2008 

Hospodárske subjekty 
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• Posúdenie zhody vzorky typu výrobku v kombinácii s: 

     Posúdením zhody výrobku s certifikovaným typom; 

 

 

• Overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami 

autorizovanou osobou  

 

 

Postupy posudzovania zhody 
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• Výrobca - Dovozca 
- Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia zhody; 

- Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej AO; 

- Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania 

zhody; 

- Poskytne na účel vykonania posúdenia zhody 

autorizovanej osobe vzorku typu; 

- Ak dôjde počas platnosti certifikátu typu k 

zmenám, ktoré môžu ovplyvniť ich zhodu s 

požiadavkami ustanovenými týmto nariadením 

vlády postup posudzovania zhody sa musí 

vykonať opäť;  

• Autorizovaná osoba 
- Preverí úplnosť a správnosť dokumentácie; 
- Dohodne s výrobcom alebo dovozcom miesto, kde 

sa vykonajú kontroly a skúšky; 
- Overí, či je vzorka typu vyrobená v zhode s 

dokumentáciou ; 
- Ak vzorka typu spĺňa požiadavky podľa tohto 

nariadenia vlády, AO spracuje hodnotiacu správu   
a vydá výrobcovi alebo dovozcovi certifikát typu; 

- Ak vzorka typu nespĺňa požiadavky podľa tohto 
nariadenia vlády, AO nevydá certifikát typu.              
O tejto skutočnosti a o dôvodoch nevydania 
certifikátu typu informuje výrobcu alebo dovozcu; 

 
Certifikátu typu obsahuje: 
- závery preskúšania,  
- podmienky platnosti,  
- opisy a výkresy, ak sú potrebné na identifikáciu 

schválenej vzorky typu,  
- informácie, ktoré umožnia posúdenie zhody 

vyrobeného výrobku s certifikovaným typom a jeho 
kontrolu počas požívania; 
 

 

Posúdenie vzorky typu 
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• Pri tomto postupe sa výrobným procesom a jeho monitorovaním 

zabezpečuje zhoda vyrábaného prostriedku ľudovej zábavy, zariadenia 

detského ihriska alebo športovo–rekreačného zariadenia s ich 

certifikovaným typom a s požiadavkami ustanovenými nariadením vlády 
• Autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát typu, najmenej raz za rok vykoná posúdenie 

zhody;  

• Autorizovaná osoba odoberie u výrobcu vyrobenú vzorku typu na vykonanie posúdenia 

zhody s certifikovaným typom a s požiadavkami NV; 

• Autorizovaná osoba vydá správu o posúdení zhody - vzorka typu je v zhode s 

certifikovaným typom a s požiadavkami ustanovenými nariadením vlády; 

• Ak vzorka typu nie je v zhode s certifikovaným typom alebo s požiadavkami ustanovenými 

nariadením vlády autorizovaná osoba vyzve výrobcu na odstránenie nezhody a vykoná 

opätovné posúdenie zhody; 

• Ak sa vykonaním opätovného posúdenia zhody zistí, že nezhoda nebola odstránená, 

autorizovaná osoba zruší ňou vydaný certifikát typu; 

• Výrobca poskytne autorizovanej osobe vzorku typu potrebnú na vykonanie posúdenia 

zhody. 

Posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom  
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• Výrobca - Dovozca 
- Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia zhody; 

- Prehlásenie, že nebola podaná žiadosť inej AO; 

- Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania 

zhody; 

- Poskytne na účel vykonania posúdenia zhody 

autorizovanej osobe výrobok; 

- Ak dôjde počas platnosti certifikátu typu k 

zmenám, ktoré môžu ovplyvniť ich zhodu s 

požiadavkami ustanovenými týmto nariadením 

vlády postup posudzovania zhody sa musí 

vykonať opäť;  

 

• Autorizovaná osoba 
- Preverí úplnosť a správnosť dokumentácie; 

- Dohodne s výrobcom alebo dovozcom miesto, 

kde sa vykonajú kontroly a skúšky; 

- Overí, či je výrobok vyrobený v zhode s 

dokumentáciou; 

- Ak výrobok spĺňa požiadavky podľa tohto 

nariadenia vlády, AO vydá výrobcovi alebo 

dovozcovi certifikát zhody, ktorí obsahuje závery 

preskúšania, podmienky platnosti, a ak je to 

potrebné, opisy a výkresy výrobku; 

- Ak výrobok nespĺňa požiadavky podľa tohto 

nariadenia vlády, AO vydá správu o hodnotení, v 

nej uvedie celkové hodnotenie, namerané 

hodnoty potrebné na posúdenie zhody a záver 

spolu s odôvodnením.               

Overovanie zhody každého výrobku  
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• Identifikačné údaje výrobcu alebo dovozcu; 

• Názov, typ; 

• Typové číslo, číslo výrobnej série resp. výrobné číslo; 

• Rok výroby, miesto výroby, krajinu pôvodu; 

• Opis, funkciu alebo účel použitia stanovený výrobcom alebo dovozcom; 

• Použitý postup posudzovania zhody; 

• Technické normy a predpisy použité pri posudzovaní zhody; 

• Údaje o autorizovanej osobe (názov, sídlo, identifikačné číslo a kód) a 

číslo s dátumom vydania certifikátu; 

• Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu, že PLZ, DI, S-RZ spĺňa technické 

požiadavky ustanovené v NV 

• Miesto vydania a dátum; 

• Meno, priezvisko, funkcia a podpis výrobcu alebo dovozcu; 

• Odtlačok pečiatky výrobcu alebo dovozcu. 

 

Vyhlásenie o zhode - obsah 
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• Bezpečnostné požiadavky sú stanovené v STN EN a uvedené 

pod čiarou nariadenia vlády; 

• Vyhlásenie o zhode sa vydáva aj na základe certifikátu typu; 

Zvláštnosti 
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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  


