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Skupiny výrobkov

- lanovkové zariadenie je celkový systém nainštalovaný na určitom mieste,
zložený z infraštruktúry a subsystémov, ktorý je navrhnutý, skonštruovaný,
zmontovaný a uvedený do prevádzky za účelom prepravovať osoby, ak
pohon zabezpečujú laná umiestnené pozdĺž trate pohybu
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Skupiny výrobkov

•

visutá lanovka je lanovkové zariadenie, v prípade ktorého sú prepravné
zariadenia (kabínky, sedadlá) zavesené na jednom alebo viacerých lanách,
ktoré ju poháňajú;

• pozemná lanovka je lanovkové zariadenie, ktorého prepravné zariadenia sú
ťahané jedným alebo viacerými lanami pozdĺžne po trati, ktorá môže byť na
zemi alebo podopieraná pevnými konštrukciami;
• vlek je lanovkové zariadenie, v prípade ktorého sú prepravované osoby s
vhodným vybavením ťahané pozdĺžne po pripravenej stope;
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Skupiny výrobkov

• infraštruktúra je konštrukcia stanice alebo konštrukcia pozdĺž trate osobitne
navrhnutá pre každé lanovkové zariadenie a nainštalovaná na mieste,
zohľadňujúca umiestnenie a ktorá je vrátane základov potrebná na inštaláciu a
prevádzku lanovkového zariadenia;
• subsystém je systém uvedený v prílohe I alebo kombinácia týchto systémov,
určený na zabudovanie do lanovkového zariadenia;
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Skupina výrobkov
Subsystémy
1. Laná a lanové prípojky
2. Pohonné a brzdové jednotky
3. Mechanické vybavenie: 3.1. Napínacie zariadenie lán
3.2. Mechanické zariadenie staníc
3.3. Mechanické zariadenia traťových stavieb
4. Vozidlá: 4.1. Kabíny, sedadlá alebo zariadenia na vlečenie
4.2. Závesný mechanizmus
4.3. Hnací mechanizmus
4.4. Pripojenie k lanu
5. Elektrotechnické prístroje: 5.1. Monitorovacie, ovládacie a bezpečnostné
prístroje
5.2. Komunikačné a informačné vybavenie
5.3. Zariadenie na ochranu proti blesku
6. Záchranné vybavenie: 6.1. Pevné záchranné vybavenie
6.2. Prenosné záchranné vybavenie.
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Skupina výrobkov

• bezpečnostný komponent je každý komponent vybavenia alebo akýkoľvek
prístroj určený na zabudovanie do subsystému alebo lanovkového zariadenia
na účely zaručenia bezpečnostnej funkcie, ktorej zlyhanie ohrozuje
bezpečnosť alebo zdravie cestujúcich, prevádzkového personálu alebo tretích
strán;
• Stanovený na základe bezpečnostnej analýzy
• Uvedený v Bezpečnostnej správe
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Skupiny výrobkov
Nariadenie sa neuplatňuje na:
• výťahy, na ktoré sa vzťahuje smernica EP a R (EÚ) 2014/33;
• lanovkové zariadenia, ktoré členské štáty zaradili do kategórie historických a
kultúrnych zariadení alebo zariadení, ktoré majú hodnotu ako dedičstvo, ktoré
boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1986;
• zariadenia určené na poľnohospodárske alebo lesnícke účely;
• lanovkové zariadenia na zásobovanie horských útulkov a chát;
• pevné alebo mobilné zariadenia navrhnuté výlučne na rekreačné činnosti a
zábavu, a nie ako prostriedky na prepravu osôb;
• banské zariadenia;
• zariadenia, pri ktorých sa používatelia alebo ich prepravné zariadenia pohybujú
po vode.
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Hospodárske subjekty
• Výrobca - je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje alebo
vyrába subsystém alebo bezpečnostný komponent a ktorá uvádza uvedený
subsystém alebo bezpečnostný komponent na trh pod svojím menom alebo
obchodnou značkou alebo ho inštaluje do lanovkového zariadenia;
• Splnomocnený zástupca - je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v
Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v
súvislosti s konkrétnymi úlohami;
• Dovozca - je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá
uvádza subsystém alebo bezpečnostný komponent z tretej krajiny na trh Únie;
• Distribútor - je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci
s výnimkou výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje subsystém alebo
bezpečnostný komponent na trhu;
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Hospodárske subjekty
• Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu, ak uvedie subsystém/
bezpečnostný komponent na trh pod svojím menom alebo obchodnou značkou
alebo upraví subsystém/bezpečnostný komponent, ktorý už bol uvedený na
trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad subsystému/
bezpečnostného komponentu s požiadavkami nariadenia;
• Hospodárske subjekty musia vedieť určiť na požiadanie orgánov dohľadu nad
trhom
- každý subjekt, ktorý im dodal subsystém/bezpečnostný komponent;
- každý subjekt a každú osobu zodpovednú za lanovkové zariadenie, ktorým
subsystém/bezpečnostný komponent dodali;
- musia byť schopné predložiť informácie 30 rokov od dátumu, keď im bol
dodaný subsystém/bezpečnostný komponent, a 30 rokov od dátumu, keď
dodali subsystém/bezpečnostný komponent.
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Postupy posudzovania zhody
• EÚ skúška typu (modul B – výrobný typ) v kombinácii s:
- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu
(modul D),
- zhoda s typom založená na overení subsystému/bezpečnostného
komponentu (modul F);
• zhoda založená na overení jednotlivého subsystému/bezpečnostného
komponentu (modul G);
• zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu
(modul H 1).

TÜV SÜD

24/04/2018

Corporate Presentation

Slide 10

EÚ skúška typu – modul B
• Výrobca
-

Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia zhody;
Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
Technickú dokumentáciu v rozsahu prílohy VIII
Poskytne na účel vykonania posúdenia zhody
notifikovanej osobe vzorku typu;
- Uchováva po dobu 30 rokov od uvedenia
subsystému/bezpečnostného komponentu kópiu
certifikátu EÚ skúšky typu, dodatky a technickú
dokumentáciu.
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• Notifikovaná osoba
- Preverí úplnosť a správnosť technickej
dokumentácie;
- Overuje, či je vzorka typu vyrobená v zhode s
dokumentáciou;
- Vykoná alebo dá vykonať vhodné skúšky s
cieľom zistiť či vzorka spĺňa základné
požiadavky nariadenia;
- Ak vzorka typu spĺňa požiadavky podľa tohto
nariadenia vlády, NO vypracuje hodnotiacu
správu a vydá výrobcovi certifikát EÚ
skúšky typu (doba platnosti max. 30 rokov);
- Ak vzorka typu nespĺňa požiadavky podľa tohto
nariadenia vlády, NO nevydá certifikát EÚ
skúšky typu. O tejto skutočnosti a o dôvodoch
nevydania certifikátu informuje výrobcu;

Slide 11

ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY
VÝROBNÉHO PROCESU – modul D

• Výrobca
- Prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných výrobkov a skúšanie
príslušných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov;
- Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia systému kvality;
- Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
- Dokumentáciu systému kvality a schváleného typu a kópiu schváleného certifikátu EÚ
skúšky typu;
- Uchováva po dobu 30 rokov od uvedenia subsystému/bezpečnostného komponentu
dokumentáciu systému kvality, o vykonaných zmenách a vydaných rozhodnutiach a
správach NO.
- Výrobca umiestni označenie CE a pripojí identifikačné číslo NO na každý jednotlivý
subsystém alebo bezpečnostný komponent;
- Vydá pre každý model písomné EÚ vyhlásenie o zhode, uchováva ho 30 rokov;
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ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY
VÝROBNÉHO PROCESU – modul D

• Notifikovaná osoba
-

-

Posudzuje systém kvality, či zabezpečuje zhodu s typmi opísanými v certifikáte EÚ skúšky typu
a s požiadavkami nariadenia;
Súčasťou auditu je návšteva vo výrobných, kontrolných a skúšobných priestoroch;
Audítorský tím má aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením lanovkových
zariadení;
NO vydáva rozhodnutie, ktoré obsahuje závery z auditu a rozhodnutie o posúdení;
Preskúmava úpravu schváleného systému kvality a rozhodne o potrebe opätovného
posúdenia;
Výsledok preskúmania oznámi výrobcovi, oznámenie obsahuje závery preskúmania a
rozhodnutie o posúdení;
Vykonáva dohľad formou pravidelných auditov v intervaloch 1x za 2 roky; aby výrobca
udržiaval a uplatňoval systém kvality a vydáva o tom auditnú správu;
Vykonáva neohlásené návštevy s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne a vydáva o
tom správu o návšteve a ak vykonáva skúšky, tak aj správu o skúške;
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ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVERENÍ SUBSYSTÉMU
ALEBO BEZPEČNOSTNÉHO KOMPONENTU – modul F

• Výrobca
-

-

prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním
zabezpečila zhoda vyrábaných subsystémov alebo bezpečnostných komponentov so
schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia,
ktoré sa na neho vzťahujú;
Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia zhody;
Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
Dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu;
Výrobca uchováva certifikáty zhody 30 rokov.;
Výrobca umiestni označenie CE a pripojí identifikačné číslo NO na každý jednotlivý subsystém
alebo bezpečnostný komponent;
Vydá pre každý model písomné EÚ vyhlásenie o zhode, uchováva ho 30 rokov;
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ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVERENÍ SUBSYSTÉMU
ALEBO BEZPEČNOSTNÉHO KOMPONENTU – modul F

• Notifikovaná osoba
-

Vykonáva alebo dáva vykonať príslušné preskúmania a skúšky s cieľom skontrolovať zhodu
subsystémov/bezpečnostných komponentov so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ
skúšky typu a súlad s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia;

-

Overenie zhody preskúmaním a skúškou každého subsystému/bezpečnostného komponentu,
NO vydá certifikát zhody a umiestni alebo dá umiestniť svoje identifikačné číslo na každý
schválený subsystém/bezpečnostný komponent;

-

Štatistické overenie zhody;
NO z každej série náhodne vyberie vzorku. Všetky subsystémy/bezpečnostné komponenty vo
vzorke sa preskúmajú jednotlivo. Ak bola séria schválená, všetky subsystémy/bezpečnostné
komponenty tejto série sa považujú za schválené okrem vzoriek, ktoré nevyhoveli skúškam.
NO vydá certifikát zhody a umiestni alebo dá umiestniť svoje identifikačné číslo na každý
schválený subsystém/bezpečnostný komponent.
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ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU
– modul G

• Notifikovaná osoba

• Výrobca
- prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa
v rámci výrobného procesu a jeho
monitorovania zabezpečila zhoda vyrobeného
subsystému alebo bezpečnostného
komponentu s uplatniteľnými požiadavkami
nariadenia
- Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia
zhody;
- Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
- Technickú dokumentáciu podľa prílohy VIII;
- Výrobca umiestni označenie CE a pripojí
identifikačné číslo NO na schválený
subsystém/bezpečnostný komponent;
- Vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode,
uchováva ho 30 rokov;
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- Preverí úplnosť a správnosť technickej
dokumentácie;
- Vykoná alebo dá vykonať vhodné skúšky s
cieľom zistiť či subsystém/bezpečnostný
komponent spĺňa základné požiadavky
nariadenia;
- Ak subsystém/bezpečnostný komponent spĺňa
požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, NO
vydá výrobcovi certifikát zhody.
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ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY A
PRESKÚMANÍ NÁVRHU – modul H1

• Výrobca
-

Prevádzkuje schválený systém kvality pre návrh, výrobu, konečnú kontrolu a skúšku
subsystémov alebo bezpečnostných komponentov;
Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia systému kvality a preskúmanie návrhu;
Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
Všetky potrebné informácie o subsystémoch/bezpečnostných komponentoch, ktoré sa majú
vyrábať;
Technickú dokumentáciu v súlade s prílohou VIII pre jeden reprezentatívny typ každej kategórie
subsystému/bezpečnostného komponentu, ktorý sa má vyrábať;
Dokumentácia systému kvality;
Podrobnosti o priestoroch, v ktorých sa navrhujú, vyrábajú, kontrolujú a skúšajú;
Uchováva dokumentáciu systému kvality, dokumentáciu o vykonaných zmenách a vydaných
rozhodnutiach a správach NO po dobu 30 rokov od uvedenia subsystému/bezpečnostného
komponentu do prevádzky.
Výrobca umiestni označenie CE a pripojí identifikačné číslo NO na každý jednotlivý subsystém
alebo bezpečnostný komponent;
Vydá pre každý model písomné EÚ vyhlásenie o zhode, uchováva ho 30 rokov;
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ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY A
PRESKÚMANÍ NÁVRHU – modul H1

• Notifikovaná osoba
-

-

Posudzuje systém kvality, či zabezpečuje súlad subsystémov/bezpečnostných komponentov s
požiadavkami nariadenia;
Audítorský tím má aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením lanovkových
zariadení;
NO vydáva rozhodnutie, ktoré obsahuje závery z auditu a rozhodnutie o posúdení;
Preskúmava úpravu schváleného systému kvality a rozhodne o potrebe opätovného
posúdenia;
Výsledok preskúmania oznámi výrobcovi, oznámenie obsahuje závery preskúmania a
rozhodnutie o posúdení;
Vykonáva dohľad formou pravidelných auditov za účelom, aby výrobca udržiaval a uplatňoval
systém kvality. Frekvencia auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé
3 roky; vydáva o tom auditnú správu;
Vykonáva neohlásené návštevy s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne a vydáva o
tom správu o návšteve a ak vykonáva skúšky, tak aj správu o skúške;
Vykonáva preskúmanie návrhu, ak návrh spĺňa požiadavky nariadenia vydá výrobcovi
certifikát EÚ preskúmania návrhu;
Ak návrh nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, NO nevydá certifikát EÚ
preskúmania návrhu. O tejto skutočnosti a o dôvodoch nevydania certifikátu informuje výrobcu.
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EÚ vyhlásenie o zhode - obsah
-

Subsystém alebo bezpečnostný komponent, alebo model subsystému alebo bezpečnostného
komponentu (názov, typ, šarža alebo sériové číslo);
Meno a adresa výrobcu a ak je to aktuálne jeho splnomocneného zástupcu;
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:
Opis subsystému alebo bezpečnostného komponentu, podrobnosti ak je to potrebné na
identifikáciu, môže zahŕňať obrázok;
Bezpečnostnú funkciu bezpečnostného komponentu, a relevantné ustanovenia, ktoré musí
spĺňať;
Vyhlásenie, že subsystém alebo bezpečnostný komponent je v súlade so všetkými príslušnými
harmonizačnými právnymi predpismi Únie;
Odkazy na použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v
súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje;
Údaje o notifikovanej osobe (názov, adresa, číslo), ktorá vydala certifikát (dátum vydania, doba
platnosti, poprípade podmienky platnosti) a postup posúdenia zhody;
Doplňujúce informácie;
Podpísané za a v mene;
Miesto a dátum vydania;
Meno, funkcia, podpis;
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DNI SKÚŠOBNÍCTVA 2018
Nariadenie vlády SR č. 436/2008
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody na
strojové zariadenia
(Smernica EP a R 2006/42/ES)
Bratislava 18.04.2018
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Skupiny výrobkov
Toto nariadenie vlády upravuje technické požiadavky na určené výrobky:
•

strojové zariadenie,
Súbor, ktorý je vybavený alebo má byť vybavený pohonom, nepoužíva priamo vynaloženú ľudskú resp. zvieraciu silu
zostavený z častí a súčastí, z ktorých minimálne jedna je pohyblivá, zostavený na účely použitia;
Súbor, ako hore len mu chýbajú prípojné časti ktorými sa pripája k miestu používania alebo k zdrojom energie a
pohybu;
súbor, pripravený na inštaláciu, ktorý je samostatne funkčný iba ak je namontovaný na dopravnom prostriedku alebo
nainštalovaný v budove alebo konštrukcii;
súbory strojových zariadení zostavené a ovládané tak, aby boli funkčné ako integrálny celok;
súbor spojených častí alebo súčastí, z ktorých sa najmenej jedna pohybuje, zmontovaných na účely zdvíhania
bremien, a ktorých jediným zdrojom energie je priamo vynaložená ľudská sila

•

vymeniteľné prídavné zariadenie,
zariadenie meniace funkciu strojového zariadenia alebo traktora po ich uvedení do prevádzky, alebo priraďujúce
strojovému zariadeniu alebo traktoru novú funkciu, pripojené samotnou obsluhou, pričom toto zariadenie nie je
nástrojom,

•

bezpečnostná súčasť,
uvedená na trh samostatne na plnenie bezpečnostnej funkcie, ktorej zlyhanie alebo chybná
funkcia ohrozuje bezpečnosť osôb, pričom nie je nevyhnutná na chod strojového zariadenia

•

zdvíhacie príslušenstvo,

SÜD
24/04/2018 pásy,Corporate Presentation
• TÜV reťaze,
laná a záchytné
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Skupiny výrobkov
•

zdvíhacie príslušenstvo,
časť alebo zariadenie samostatne uvedené na trh a nepripojené k strojovému zariadeniu,
umožňujúce udržanie nákladu, pričom je umiestnené medzi strojovým zariadením a nákladom
alebo na samotnom náklade, zdvíhacím príslušenstvom sú aj viazacie prostriedky a ich súčasti,

•

reťaze, laná a záchytné pásy,
sú navrhnuté a konštruované na zdvíhanie ako súčasť zdvíhacieho strojového zariadenia alebo zdvíhacieho
príslušenstva,

•

odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos,
Odnímateľná časť na prenášanie energie medzi strojovým zariadením s vlastným pohonom alebo traktorom a iným
strojovým zariadením formou spojenia na prvom pevnom ložisku; ak sa uvedie na trh spolu s ochranným krytom,
považuje sa za jeden výrobok, čiastočne skompletizované strojové zariadenie.

•

čiastočne skompletizované strojové zariadenie,
ktoré nemôže samostatne plniť určitý účel použitia a ktoré je určené na zabudovanie do iného
strojového zariadenia, čím sa vytvorí strojové zariadenie podľa tohto nariadenia vlády; za
čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa považuje aj pohonný systém

TÜV SÜD

24/04/2018

Corporate Presentation

Slide 22

Skupiny výrobkov
Do skupiny určených výrobkov podľa tohto nariadenia nepatria:
• Bezpečnostné súčasti určené na použitie ako náhradné dielce, ktorými sa nahradia rovnaké
súčasti, dodávané výrobcom pôvodného strojového zariadenia,
• špecifické zariadenia určené na používanie na výstaviskách alebo v zábavných parkoch,
• strojové zariadenia navrhnuté alebo uvedené do prevádzky osobitne pre jadrové účely, ktorých
porucha môže viesť k úniku rádioaktivity,
• zbrane vrátane strelných zbraní,
• dopravné prostriedky, ktorými sú:
- poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ak ide o riziká, ktoré sú uvedené v osobitnom
predpise, okrem strojového zariadenia namontovaného na týchto vozidlách,
- motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, okrem
strojového zariadenia namontovaného na týchto vozidlách,
- vozidlá, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, okrem strojového zariadenia namontovaného na
týchto vozidlách,
- motorové vozidlá určené výlučne na športové súťaže,
- dopravné prostriedky určené na leteckú dopravu alebo vodnú dopravu alebo na dopravu po
dráhach okrem strojového zariadenia namontovaného na týchto dopravných prostriedkoch,
TÜV SÜD
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Skupiny výrobkov
Do skupiny určených výrobkov podľa tohto nariadenia nepatria:
• námorné lode a pobrežné pohyblivé jednotky spolu so strojovými zariadeniami nainštalovanými
na palube takýchto lodí alebo jednotiek,
• strojové zariadenia osobitne navrhnuté a konštruované na vojenské účely alebo policajné
účely,
• strojové zariadenia osobitne navrhnuté a konštruované na výskumné účely na dočasné
použitie v laboratóriách,
• banské ťažobné zariadenia,
• špecifické zariadenia určené na presúvanie účinkujúcich počas umeleckých vystúpení,
• spotrebiče určené na používanie v domácnosti, audio zariadenia a video zariadenia, zariadenia
informačných technológií, bežné strojové zariadenia určené na používanie v kanceláriách,
nízkonapäťové spínacie a riadiace skrine a elektromotory, ak sú upravené osobitným
predpisom,
• spínacie zariadenia, regulačné zariadenia a transformátory ako typy vysokonapäťových
elektrických zariadení.
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Hospodárske subjekty
•

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;

•

Splnomocnený zástupca - je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá
dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene v súvislosti s konkrétnymi
úlohami;

•

Dovozca - je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza subsystém
alebo bezpečnostný komponent z tretej krajiny na trh Únie;

•

Distribútor - je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci s výnimkou
výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje subsystém alebo bezpečnostný komponent na trhu;
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Postupy posudzovania zhody

•

Strojové zariadenie neuvedené v prílohe IV
Vnútorná kontrola výroby podľa prílohy VIII;

•

Strojové zariadenie uvedené v prílohe IV a vyrobené v súlade s harmonizovanými normami
1) Vnútorná kontrola výroby podľa prílohy VIII;
2) ES skúška typu podľa prílohy IX v kombinácii s:
Vnútorná kontrola výroby podľa prílohy VIII;
3) Zhoda založená na komplexnom zabezpečení kvality podľa prílohy X.

•

Strojové zariadenie uvedené v prílohe IV a vyrobené nie v súlade s harmonizovanými normami
1) ES skúška typu podľa prílohy IX v kombinácii s:
Vnútorná kontrola výroby podľa prílohy VIII;
2) Zhoda založená na komplexnom zabezpečení kvality podľa prílohy X.
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Príloha IV - Kategória strojových zariadení
Kotúčové píly (jednolistové alebo viaclistové) na obrábanie dreva alebo spracovania mäsa a materiálov s podobnými
fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
- strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný stôl alebo podporu s ručným podávaním obrobku
alebo s demontovateľným strojovým podávaním;
ktoré majú ručne ovládaný pílový stôl
alebo vozík, ktoré vykonávajú vratný
pohyb;
ktoré majú zabudované mechanické
podávacie zariadenie obrobkov
s ručným vkladaním a/alebo
odoberaním;
ktoré majú mechanický pohyb
čepele, s ručným vkladaním a/alebo
odoberaním;
• Strojové hobľovačky s ručným podávaním určené na spracovanie dreva;
• Hrúbkovačky na jednostranné zrovnávacie hobľovanie, ktoré majú zabudované mechanické podávacie zariadenie,
s ručným vkladaním a/alebo odoberaním určené na obrábanie dreva;
• Pásové píly s ručným vkladaním a/alebo odoberaním, určené na obrábanie dreva alebo spracovania mäsa a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami týchto typov:
- strojové píly s pevnou čepeľou pri rezaní, ktoré majú pevný alebo pílový stôl s vratným pohybom alebo podporu
pre obrobok,
- strojové píly s čepeľou montovanou na vozíku s vratným pohybom;
• Kombinované strojové zariadenia typov uvedených vyššie určené na obrábanie dreva a materiálov s podobnými
vlastnosťami;
TÜV fyzikálnymi
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Príloha IV - Kategória strojových zariadení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profilovacie strojové zariadenia so zvislým vretenom s ručným podávaním určené na obrábanie dreva a materiálov
s podobnými fyzikálnymi vlastnosťami;
Prenosné reťazové píly určené na spracovanie dreva;
Lisy vrátane ohraňovacích lisov určené na tvárnenie kovov za studena, s ručným vkladaním a/alebo odoberaním,
ktorých pohyblivé pracovné časti môžu mať zdvih viac ako 6 mm a rýchlosť viac ako 30 mm/s;
Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na plastické hmoty s ručným vkladaním alebo odoberaním;
Vstrekovacie alebo tlačné tvarovacie lisy na gumu s ručným vkladaním alebo odoberaním;
Strojové zariadenia určené na práce pod zemou týchto typov: - lokomotívy a brzdné vozy, hydraulické mechanizované
výstuže
Ručne nakladané vozidlá určené na zber odpadu z domácností, so zabudovaným lisovacím mechanizmom;
Odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos vrátane ich ochranných krytov;
Ochranné kryty na odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos;
Zdvíhacie plošiny vozidiel;
Zariadenia na zdvíhanie osôb alebo osôb a tovarov predstavujúce nebezpečenstvo pádu z výšky väčšej ako 3 metre;
Ručné upevňovacie a iné nárazové strojové zariadenia prevádzkované s patrónou;
Ochranné zariadenia navrhované na detekciu prítomnosti osôb;
Motorom ovládané spriahnuté pohyblivé ochranné kryty určené na použitie ako ochrana v strojových zariadeniach –
hore uvedené lisy;
Logické jednotky na zaistenie bezpečnostných funkcií;
Ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení (ROPS);
Ochranné konštrukcie chrániace pred padajúcimi predmetmi (FOPS);
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ES skúška typu
• Notifikovaná osoba

• Výrobca
- Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia zhody;
- Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
- Technickú dokumentáciu v rozsahu prílohy VII
časť A;
- Poskytne na účel vykonania posúdenia zhody
notifikovanej osobe vzorku typu;
- Uchováva technickú dokumentáciu a doklady,
kópiu certifikátu po dobu 15 rokov od jeho
vydania;
- Každých 5 rokov požiada NO o preskúmanie
platnosti certifikátu.
- V prípade neobnovenia platnosti certifikátu o ES
skúške typu výrobca prestane uvádzať predmetné
strojové zariadenia na trh.
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- Preverí úplnosť a správnosť technickej
dokumentácie;
- Overuje, či je vzorka typu vyrobená v zhode s
dokumentáciou a zisťuje prvky, ktoré boli
navrhnuté v súlade s harmonizovanými normami
a návrh, ktorých prvkov nie je v súlade s
ustanoveniami týchto noriem;
- Vykoná alebo dá vykonať vhodné skúšky s cieľom
zistiť či vzorka spĺňa základné požiadavky
nariadenia, ak neboli uplatnené harmonizované
normy;
- Ak vzorka typu spĺňa požiadavky podľa tohto
nariadenia vlády vydá výrobcovi certifikát o ES
skúške typu; (platnosť 5 rokov);
- Môže po 5 rokoch obnoviť platnosť;
- Informuje o všetkých podstatných zmenách, ktoré
môžu mať vplyv na platnosť certifikátu;
- Ak vzorka typu nespĺňa požiadavky podľa tohto
nariadenia vlády, NO nevydá certifikát o ES
skúške typu. O tejto skutočnosti a o dôvodoch
nevydania certifikátu informuje výrobcu;
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ZHODA ZALOŽENÁ NA KOMPLEXNOM ZABEZPEČENÍ
KVALITY

• Výrobca
-

Prevádzkuje schválený systém kvality pre návrh, výrobu, konečnú kontrolu a skúšku strojových
zariadení;
Písomná žiadosť o vykonanie posúdenia systému kvality;
Vyhlásenie, že nebola podaná žiadosť inej NO;
Technickú dokumentáciu v rozsahu prílohy VII časť A;
Dokumentácia systému kvality;
Podrobnosti o priestoroch, v ktorých sa navrhujú, vyrábajú, kontrolujú, skúšajú a skladujú
strojové zariadenia;
Uchováva technickú dokumentáciu a dokumentáciu systému kvality, o vykonaných zmenách a
vydaných rozhodnutiach a správach NO po dobu 10 rokov od dátumu poslednej výroby
strojového zariadenia.
Výrobca umiestni označenie CE a pripojí identifikačné číslo NO na každé strojové zariadenie;
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ZHODA ZALOŽENÁ NA KOMPLEXNOM ZABEZPEČENÍ
KVALITY

• Notifikovaná osoba
-

-

Posudzuje systém kvality, či zabezpečuje súlad strojových zariadení s požiadavkami
nariadenia;
Audítorský tím má aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením strojových
zariadení;
Vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje závery z auditu a rozhodnutie o posúdení;
Preskúmava úpravu schváleného systému kvality a rozhodne o potrebe opätovného
posúdenia;
Výsledok preskúmania oznámi výrobcovi, oznámenie obsahuje závery preskúmania a
rozhodnutie o posúdení;
Vykonáva dohľad formou pravidelných auditov za účelom, aby výrobca udržiaval a uplatňoval
systém kvality. Frekvencia auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé
3 roky; vydáva o tom auditnú správu;
Vykonáva neohlásené návštevy s cieľom overiť, či systém kvality funguje správne a vydáva o
tom správu o návšteve a ak vykonáva skúšky, tak aj správu o skúške;
Vykonáva preskúmanie návrhu, ak návrh spĺňa požiadavky nariadenia vydá výrobcovi
certifikát EÚ preskúmania návrhu;
Ak návrh nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, NO nevydá certifikát EÚ
preskúmania návrhu. O tejto skutočnosti a o dôvodoch nevydania certifikátu informuje výrobcu.
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ES vyhlásenie o zhode strojových zariadení – obsah

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

obchodné meno a úplnú adresu výrobcu alebo podľa potreby aj jeho splnomocnenca;
meno a adresu osoby oprávnenej na zostavenie súboru technickej dokumentácie, ktorá musí byť
usadená v Spoločenstve;
opis a označenie strojového zariadenia vrátane jeho určenia, funkcie, modelu, typu, výrobného čísla a
obchodného mena;
vetu s výslovným vyhlásením, že strojové zariadenie spĺňa všetky príslušné ustanovenia tejto smernice, a
podľa vhodnosti aj podobnú vetu s vyhlásením o zhode s inými smernicami a/alebo príslušnými
ustanoveniami, ktorým strojové zariadenie vyhovuje. Musí ísť o odkazy na texty uverejnené v Úradnom
vestníku Európskej únie;
v prípade potreby meno, adresu a identifikačný kód notifikovanej osoby, ktorá vykonala ES skúšku typu
uvedenú v prílohe IX, a číslo certifikátu o ES skúške typu;
v prípade potreby meno, adresu a identifikačný kód notifikovanej osoby, ktorá schválila komplexný postup
zabezpečenia kvality uvedený v prílohe X;
v prípade potreby odkazy na použité harmonizované normy;
v prípade potreby odkazy na použité iné technické normy a predpisy;
miesto a dátum vyhlásenia;
totožnosť a podpis osoby oprávnenej vyhotoviť vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho splnomocnenca.
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Vyhlásenie o začlenení čiastočne skompletizovaných
strojových zariadení – obsah
•
•
•
•

•

•
•
•

obchodné meno a úplnú adresu výrobcu čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia a podľa
potreby aj jeho splnomocnenca;
meno a adresu osoby oprávnenej na zostavenie súboru príslušnej technickej dokumentácie, ktorá musí
byť usadená v Spoločenstve;
opis a označenie čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia vrátane jeho určenia, funkcie,
modelu, typu, výrobného čísla a obchodného mena;
vetu s vyhlásením, ktoré základné požiadavky tejto smernice sú uplatnené a splnené, že príslušná
technická dokumentácia bola zostavená v súlade s časťou B prílohy VII, a tam, kde je to vhodné, aj vetu
s vyhlásením o zhode čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia s inými príslušnými
smernicami. Musí ísť o odkazy na texty uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie;
záväzok podať v odpovedi na odôvodnenú žiadosť vnútroštátnych orgánov príslušné informácie o
čiastočne skompletizovanom strojovom zariadení. To bude zahŕňať spôsob podania týchto informácií a
nebude mať vplyv na práva duševného vlastníctva výrobcu čiastočne skompletizovaného strojového
zariadenia;
vyhlásenie, že čiastočne skompletizované strojové zariadenie nesmie byť uvedené do prevádzky, pokiaľ
pre kompletné strojové zariadenie, do ktorého má byť toto čiastočne skompletizované strojové zariadenie
začlenené, nebola tam, kde je to vhodné, vyhlásená zhoda s ustanoveniami tejto smernice;
miesto a dátum vyhlásenia;
totožnosť a podpis osoby oprávnenej vyhotoviť vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho splnomocnenca
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