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Tento dokument bol autorizovaný (t.j. elektronicky podpísaný) v súlade s § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

 

Príloha 

 

k rozhodnutiu č. 2017/801/017001/03565 zo dňa 12. 01. 2018 

 

 

Identifikačný kód: 119 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Štatutárny orgán: 

  

 

Spôsob konania štatutárneho orgánu:  V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. 

 

V mene autorizovanej osoby koná: 

 

  

Technické predpisy: 

1. Nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z. z 19. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné 

ochranné prostriedky (ďalej len „nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z.“). 

 

Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov 

v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-002 a S-068: 

a) osobné ochranné prostriedky trupu a tela chrániace pred: 

- chemickými účinkami,  

- elektrickými účinkami,  

- ionizujúcimi žiareniami, 

- ionizujúcimi žiareniami vrátane optického žiarenia a elektromagnetických polí, 

- chladom (teplota > -50°C), extrémna teplota ˂ -50°C), 

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

- mechanickými rizikami,  

- poveternostnými vplyvmi, 

 

b) ochranné odevy s vysokou viditeľnosťou pre profesionálne a neprofesionálne 

účely: 

- ochranný odev pre motocyklistov, 

- ochranný odev pre hasičov, 

- ochranný odev proti rezným ranám.   

 

Postupy posudzovania zhody: 

- ES skúška typu podľa §6 nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z., 

- ES systém riadenia kvality výrobku podľa §7 nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z. 
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2. Zákon č. 78/2012 Z. z. z 2. februára 2012 o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení 

zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 78/2012 Z. z.“).  

 

Rozsah autorizácie podľa § 2 písm. a) zákona č. 78/2012 Z. z. v rozsahu osvedčení 

o akreditácii č. P-002 a S-068. 

 

Postupy posudzovania zhody: 

- ES skúška typu podľa § 16 zákona č. 78/2012 Z. z. 

 

3. 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 (EÚ) 2016/425“). 

 

Rozsah autorizácie v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-002 a S-068. 

 

Rozsah autorizácie je vymedzený pre tieto skupiny osobných ochranných prostriedkov: 

- zariadenie poskytujúce všeobecnú ochranu tela (oblečenie),  

- zariadenie poskytujúce ochranu rúk a ramien,  

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

˂ -50°C], 

- zariadenie poskytujúce ochranu proti teplu [> 100°C a oheň a plameň], 

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

a plameň],  

- ochranné prostriedky proti úrazu elektrickým prúdom,  

- ochranné prostriedky na ochranu proti ručným reťazovým pílam,  

- ochranné prostriedky proti mechanickým rizikám, 

- ochranné prostriedky proti látkam a zmesiam, ktoré sú nebezpečné pre zdravie,  

- špecializované oblasti spôsobilosti: Hasičské odevy,  

- špecializované oblasti spôsobilosti: Odevy s vysokou viditeľnosťou,  

- špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy pre vodičov motocyklov,  

--  špecializované oblasti spôsobilosti: Ochranné odevy určené na použitie 

v potenciálne výbušných atmosférach.  

 

Postupy posudzovania zhody: 

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

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

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

 


