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Príloha 

 

k rozhodnutiu č. 2018/801/001002/00390 zo dňa 28. 02. 2018 

 

 

Identifikačný kód: 112 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán: 

 

   

Spôsob konania štatutárneho orgánu:  Členovia predstavenstva konajú a podpisujú  

za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať: a) predseda 

predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne alebo b) predseda predstavenstva  

a člen predstavenstva spoločne alebo c) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva 

spoločne. V prípade, ak sa predstavenstvo spoločnosti skladá len z jedného člena, koná  

a podpisuje za spoločnosť člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť  

sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis 

predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, resp. člen predstavenstva s uvedením 

svojej funkcie. 

 

V mene autorizovanej osoby koná: 

  

  

  

  

Technické predpisy: 

 

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné 

zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov. 

  

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády v rozsahu osvedčenia 

o akreditácii č. P-021 a S-077.   

  

Postupy posudzovania zhody: 

- podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností strelných zbraní podľa § 5, 

- typová skúška strelných zbraní podľa § 6, 

- homologizácia strelných zbraní podľa § 7, 

- podrobnosti  o technických požiadavkách na typovú skúšku a homologizáciu strelných 

zbraní podľa § 8, 

- kusové overenie strelných zbraní podľa § 9, 

- nové kusové overenie strelných zbraní podľa § 10, 

- podrobnosti o technických požiadavkách uplatňovaných pri kusovom overení  

a pri novom kusovom overení podľa § 11, 

- podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností streliva a strelivinypodľa §12, 

- typová kontrola streliva alebo streliviny podľa § 13, 

- inšpekcia streliva podľa § 14. 
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2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 

výrobkov na trhu. 

  

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 2 pre:   

- zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3, F4, 

- scénické pyrotechnické výrobky, 

- pyrotechnické výrobky určené na použitie v motorových vozidlách, 

- iné pyrotechnické výrobky 

v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

 

Postupy posudzovania zhody: 

- EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 časť I, 

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

pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2 časť II, 

- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa 

prílohy č. 2 časť III, 

- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 2 

časť IV, 

- zhoda založená na overovaní jednotky (modul G) podľa prílohy č. 2 časť V,  

- zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 2 časť VI. 

 

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín  

na civilné použitie na trhu. 

  

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021  

a S-077. 

  

Postupy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3: 

- EÚ skúška typu (modul B),  

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

pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2),  

- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D), 

- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E), 

- zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F), 

- zhoda založená na overovaní jednotky (modul G). 

 

 

 

 

 

 


