
 

 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. UNMS/00742/2019-801/001490/2019 zo dňa 07.05.2019 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 3 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku  
na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“), 
príslušný podľa § 1 ods. 2, § 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 18.01.2019 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o posudzovaní zhody  

 

mení 

autorizáciu udelenú rozhodnutím č. 2016/800/007005/02325 z 26. 07. 2016 autorizovanej osobe 
 

EVPÚ a.s.  

SKTC-101, NO 1293 
Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507 

  

tak, že sa tabuľka 
 

*IVD 0300 - Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných a kontrolných materiálov na 

stanovenie, zisťovanie, detekciu, kvantifikáciu, diagnostiku a hodnotenie 

   - *IVD 0301 - anti-Duffy a 

anti-Kidd 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0302 - nepravidelných 

protilátok proti červeným 

krivinkám 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0303 – vrodených 

infekcií: rubeola, toxoplazmóza 

v ľudských vzorkách 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0304 – dedičnej 

choroby: fenylketonúria 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0305 - ľudských 

infekcií: cytomegalovírus, 

chlamýdia 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0306 - HLA 

tkanivových skupín: GRD, A, B 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0307 -  nádorového 

markera: PSA 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0308 - rizika trizómie 

21.chromozómu (vrát. Softwaru) 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0309 - pomôcok na 

samodiagnostiku: pomôcky na 

meranie hladiny cukru v krvi. 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 



 

 

 
 
nahrádza tabuľkou  
 

*IVD 0300 - Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných a kontrolných materiálov na 

stanovenie, zisťovanie, detekciu, kvantifikáciu, diagnostiku a hodnotenie 

   - *IVD 0303 – vrodených 

infekcií: rubeola, 

toxoplazmóza v ľudských 

vzorkách 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0305 - ľudských 

infekcií: cytomegalovírus, 

chlamýdia 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0306 - HLA 

tkanivových skupín: GRD, A, 

B 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

   - *IVD 0309 - pomôcok na 

samodiagnostiku: pomôcky na 

meranie hladiny cukru v krvi. 

Úplný systém zabezpečovania 

kvality 

Príloha IV 

 

 

 
 

 
Poučenie:  
 
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia rozklad na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 
Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je podľa zákona 
č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti. 

 

 

 

           Ing. Pavol Pavlis  

   predseda úradu 


