
 

 

ROZHODNUTIE 

č. 2018/801/001887/00721 zo dňa 11. 04. 2018 

  

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán 
štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 31 ods. 1 zákona č. 56/2018  
Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) účinného v čase 
začatia konania o autorizácii a príslušný podľa § 11 ods. 1 a 4 a § 34 zákona o posudzovaní 
zhody, ako správny orgán príslušný podľa § 5 a § 46 zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „správny poriadok“), na základe žiadosti doručenej dňa 27. 12. 2017 podľa §11 ods. 16 
zákona o posudzovaní zhody a na základe preverenia splnenia podmienok ustanovených  
v § 11 ods. 4 zákona o posudzovaní zhody  

  

aauuttoorriizzuujjee  
  

VIPO a.s. 

SKTC-111, NO 2369 

gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, IČO: 31 409 911 

 

na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 11. 05. 2020, okrem časti týkajúcej  
sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorá je platná  
do dňa 20.04.2018 
 

- nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody  
na osobné ochranné prostriedky, 

- na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016  
o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS. 

  
Rozsah autorizácie je uvedený v prílohe k rozhodnutiu č. 2018/801/001887/00721, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a je súčasťou výroku.   
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
a týmto dňom sa ruší rozhodnutie č. 2012/800/001796/00806 zo dňa 16. 04. 2012. 
 
Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky, Štefanovičova 3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí 
právoplatnosti. 
 
 

  

  

  

Ing. Pavol Pavlis 
predseda úradu 
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Príloha 

 

k rozhodnutiu č. 2018/801/001887/00721 zo dňa 11. 04. 2018 

 

 

Identifikačný kód: 111 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán: 

  

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú  

oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov 

predstavenstva spolu. 

  

V mene autorizovanej osoby koná: 

  

Technické predpisy: 

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné 

ochranné prostriedky.   

 

         Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. S-323 a P-046. 

 

Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov: 

1. osobné ochranné prostriedky na ochranu nôh a chodidiel,  

2. osobné ochranné prostriedky na ochranu rúk a ramien,  

3. ochranný odev s vysokou viditeľnosťou,  

- ochranný odev pre hasičov,  

- ochranný odev pre používateľov ručných reťazových píl, 

- ochranný odev proti prerezaniu nožmi,  

- ochranný odev určený na používanie vo výbušnom prostredí,  

- odev zabezpečujúci ochranu pred:  

 mechanickými rizikami,  

 teplom (teplota   100°C), (extrémna teplota > 100°C, oheň a plameň), ˂

 chemickými látkami. 

Postupy posudzovania zhody:  

-ES skúška typu podľa § 6 nariadenia vlády,  

-ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7 nariadenia vlády. 

 

 

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných 

ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie 

2016/425“). 
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Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. S-323 a P-046. 

 

Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov: 

- zariadenie poskytujúce ochranu chodidiel, nôh a ochrana proti šmyku, 

- zariadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien,  

- zariadenie poskytujúce ochranu pred chladom [chlad > -50°C], [extrémny chlad  

˂ -50°C] – len odevy, 

- zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [teplo ˂ 100°C], [teplo > 100°C  

a plameň] – len odevy,  

- ochranné prostriedky proti prerezaniu nožom – len odevy, 

- ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam – len odevy,  

- ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám – len odevy, 

- ochranné prostriedky proti chemickým látkam – len odevy, 

- špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranný odev na použitie pri zváraní 

a podobných procesoch, 

- špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy,  

- špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou,  

 špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné prostriedky určené na použitie -

v potenciálne výbušných atmosférach – len odevy. 

 

Postupy posudzovania zhody: 

- EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 5 časti B, 

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku  

pod dohľadom v ľubovoľných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 7. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  


