NA R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky
č.131/2016 o sprístupňovaní výbušnín na civilné
použitie na trhu

Deň skúšobníctva 2018

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na


a) výbušniny určené a vyrábané pre


ozbrojené sily Slovenskej republiky,



Vojenskú políciu,



Vojenské spravodajstvo,



rozpočtové organizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktoré
sa zaoberajú vedou, výskumom, vývojom, výrobou, skúšaním,
skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín a munície
a vzdelávaním v oblasti výbušnín a munície,



Policajný zbor,



Zbor väzenskej a justičnej stráže,

Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na


a) výbušniny určené a vyrábané pre


Finančnú správu Slovenskej republiky,



Slovenskú informačnú službu,



Hasičský a záchranný zbor,



Horskú záchrannú službu,



b) pyrotechnické výrobky v zmysle NV 70/2015



c) výrobky uvedené v prílohe č. 1. (pyrotechnická výrobky, alebo
munícia v zmysle odporúčania OSN)

Označenie CE
Označenie CE sa na výbušninu umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne
pred uvedením výbušniny do obehu a pred uvedením výbušniny na trh. Ak to
rozmer alebo povaha výbušniny neumožňuje, označenie CE sa umiestni na
obale výbušniny a v sprievodnej dokumentácii k výbušnine.
Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je
zapojená do fázy kontroly výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby
umiestňuje na výbušninu notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov
výrobca alebo splnomocnený zástupca.
Ak ide o výbušniny vyrábané na vlastné použitie, výbušniny prepravované a
dodávané bez obalu alebo v mobilných výrobných jednotkách na výbušniny
(MEMU) určené na priame nabíjanie do vrtu a výbušniny, ktoré sú vyrábané na
mieste spotreby a ktoré sa nabíjajú ihneď po vyrobení (výroba in situ, alebo on
situ), označenie CE sa uvádza v sprievodnej dokumentácii k výbušnine.

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY
MODUL B: EÚ skúška typu
 Notifikovaná

osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená
vykonané činnosti a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jej
povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaná osoba sprístupní
obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne len so súhlasom
výrobcu.

 Ak

typ spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa uplatňujú na
príslušnú výbušninu, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ
skúšky typu.

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY

MODUL C2: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a
skúškach výrobku pod dohľadom v náhodných intervaloch


Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykonáva alebo nechá
vykonať skúšky výbušniny a vypracuje záverečný protokol

 Výrobca

umiestni označenie CE na každú jednotlivú výbušninu, ktorý
je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa
uplatniteľné požiadavky tohto nariadenia vlády.

 Výrobca

zhode.

vydá pre každý typ výbušniny písomné EÚ vyhlásenie o

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY
MODUL D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného
procesu
 Notifikovaná

osoba v prípade splnenia požiadaviek smernice vystaví
certifikát o schválení systému kvality.

 Výrobca

umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej
osoby identifikačné číslo tejto osoby na každú jednotlivú výbušninu,
ktorá je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu.

 Výrobca

vydá pre každý model pyrotechnického výrobku písomné EÚ
vyhlásenie o zhode.

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY

MODUL E: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality
výrobku
 Notifikovaná

osoba v prípade splnenia požiadaviek smernice

vystaví certifikát o schválení systému kvality
 Výrobca

umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť

notifikovanej osoby identifikačné číslo tejto osoby na každú
jednotlivú výbušninu, ktorá je v zhode s typom opísaným v
certifikáte EÚ skúšky
 Výrobca

o zhode

vydá pre každý model výbušniny písomné EÚ vyhlásenie

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY

MODUL F: Zhoda s typom založená na overovaní výrobku
 Notifikovaná

osoba vydá certifikát zhody vzhľadom na vykonané
preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na
každú schválenú výbušninu skúšanej série alebo ho nechá
umiestniť na vlastnú zodpovednosť

 Výrobca

umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť
notifikovanej osoby identifikačné číslo tejto osoby na každú
jednotlivú výbušninu predmetnej série, ktorá je v zhode s typom
opísaným v certifikáte EÚ skúšky

 Výrobca

o zhode

vydá pre každý model výbušniny písomné EÚ vyhlásenie

VÝSTUPNÉ DOKUMENTY

MODUL G: Zhoda založená na overovaní jednotky


Notifikovaná osoba vydá certifikát o zhode vzhľadom na vykonané
preskúmania a skúšky a umiestni svoje identifikačné číslo na
schválenú výbušninu, alebo ho nechá umiestniť na vlastnú
zodpovednosť.



Výrobca vydá pre každú výbušninu písomné EÚ vyhlásenie o zhode

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje:
 Číslo

výrobku, číslo typu, číslo šarže alebo sériové číslo výrobku

 Obchodné

meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, právnu
formu a identifikačné číslo výrobcu, ak ide o právnickú osobu a
splnomocneného zástupcu

 Vyhlásenie

výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ
vyhlásenia o zhode

 Predmet

vyhlásenia (identifikácia výrobku umožňujúca
vysledovateľnosť)

 Vyhlásenie,

že výbušnina je v súlade s požiadavkami podľa
harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a podľa tohto
nariadenia vlády

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje:
 Odkaz

na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na iné
technické špecifikácie, ktoré boli použité pri posúdení zhody
výbušniny

 Ak

je do procesu posudzovania zhody zapojená aj notifikovaná osoba,
uvedú sa jej identifikačné údaje (názov, číslo), postup posudzovania
zhody a číslo certifikátu.

 Doplňujúce

 Miesto
 Meno

informácie, ak sú potrebné.

a dátum vydania EÚ vyhlásenia o zhode.

a priezvisko, funkcia a podpis výrobcu.

