
 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. UNMS/008112/2019-801/02679/2019 zo dňa 19.07.2019 

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 § 31 ods. 3 
zákona posudzovaní zhody 

 

mení 

autorizáciu udelenú rozhodnutím č. 2016/800/007005/02325 zo dňa 26. 07. 2016 autorizovanej 
osobe v znení rozhodnutia č. UNMS/00742/2019-801/001490/2019 zo dňa 07.05.2019 
 

EVPÚ a.s.  

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

(ďalej len „účastník konania“) 

  

tak, že sa slová 
 

„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov, 

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

3.  na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, 

4. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových 
zariadení na trhu“ 

 
 

nahrádzajú slovami  
 

„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych 
pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov, 

2.  na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite, 

3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových 
zariadení na trhu“ 
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a slová 
 
 
„Technické predpisy: 
 
1.  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov. 

 
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-012 a S-042: 

 

Diagnostické 
zdravotnícke pomôcky 

in vitro 

Postupy posudzovania 
zhody 

Články/Prílohy Obmedzenia 

*IVD 0100 - Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných 
a kontrolných materiálov na stanovenie nasledujúcich krvných skupín 

   - *IVD 0101 – ABO 
systém 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0102 - Rhesus 
(C, c, D, E, e) 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0103 - Anti-Kell 
so systému Kell 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

*IVD 0200 - Činidlá a reagenčné produkty vrátane príšlušných kalibračných 
a kontrolných materiálov na detekciu, potvrdenie a kvantifikáciu markerov 

   - *IVD 0201 -  infekcie 
HIV (HIV 1 a 2) 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0202 - HTLV I a 
II 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0203 - hepatitídy 
B, C a D 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0204 – 
Creutzfeldt-Jakob 
disease (vCJD) 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV  

*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: 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
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pomôcky na meranie 
hladiny cukru v krvi. 

*IVD 0400 – Samovyšetrovacie zdravotnícke pomôcky 

   - *IVD 0401 – klinicko -
chemické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0402 - 
hematologické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0403 - 
imunologické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0404 - 
molekulárno-biologické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0405 - 
tehotenské a ovulačné 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0406 - nádoby 
na vzorky 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

 

Horizontálna technická pôsobnosť Obmedzenia 

*MDS 7205 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
obsahujúce softvér/využívajúce softvér/riadené softvérom 

  

*MDS 7206 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro v 
sterilných podmienkach 

Sterilizácia etylénoxidom 
(EOG), vrátane aseptického 
spracovania, sterilizácia 
nízkoteplotnou parou a 
formaldehydom, sterilizácia 
vlhkým teplom, sterilizácia 
žiarením (napr. gama 
žiarením, röntgenovým 
žiarením, elektrónovým lúčom) 

*MDS 7209 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
využívajúce biologicky aktívne pomôcky a/alebo materiály 

  

*MDS 7210 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
využívajúce látky ľudského pôvodu 

  

 
2.  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné 
prostriedky. 
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Rozsah autorizácie je vymedzený v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042 pre: 
 

       osobné ochranné prostriedky na ochranu očí pred: 

 elektrickými rizikami, 

 teplom (teplota  100 C), (extrémna teplota  100 C, oheň a plameň), 

 pred mechanickými rizikami, 

 neionizačným žiarením vrátane optického a elektromagnetického. 
 

Postupy posudzovania zhody: 

 ES skúška typu podľa § 6, 

 ES systém riadenia kvality výrobku podľa § 7, 

 ES systém zabezpečenia kvality výroby podľa § 8. 
 
3.  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. 
 

Rozsah je definovaný v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042 pre elektrické 
a elektronické zariadenia podľa § 2 písm a).  

 
Postup posudzovania zhody: 

 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časť A. 
 

4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení 
na trhu. 
 
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 2 písm. a) v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-
012 a č. S-042: 
 
Postupy posudzovania zhody: 

 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3, 

 zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4.“ 
 
sa nahrádzajú slovami 
 
„Technické predpisy: 
 
1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických 
zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov. 

 
Rozsah autorizácie podľa prílohy č. 2 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-012 a S-042: 

 

Diagnostické 
zdravotnícke pomôcky 

in vitro 

Postupy posudzovania 
zhody 

Články/Prílohy Obmedzenia 

*IVD 0100 - Činidlá a reagenčné produkty vrátane príslušných kalibračných 
a kontrolných materiálov na stanovenie nasledujúcich krvných skupín 

   - *IVD 0101 – ABO 
systém 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0102 - Rhesus 
(C, c, D, E, e) 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
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   - *IVD 0103 - Anti-Kell 
so systému Kell 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

*IVD 0200 - Činidlá a reagenčné produkty vrátane príšlušných kalibračných 
a kontrolných materiálov na detekciu, potvrdenie a kvantifikáciu markerov 

   - *IVD 0201 -  infekcie 
HIV (HIV 1 a 2) 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0202 - HTLV I a 
II 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0203 - hepatitídy 
B, C a D 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV 
 

 

   - *IVD 0204 – 
Creutzfeldt-Jakob 
disease (vCJD) 

Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha IV  

*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 
 

 

*IVD 0400 – Samovyšetrovacie zdravotnícke pomôcky 

   - *IVD 0401 – klinicko -
chemické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0402 - 
hematologické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0403 - 
imunologické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0404 - 
molekulárno-biologické 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

   - *IVD 0405 - Skúška navrhovania Príloha III Príloha III – bod 6 



 

 

6 

tehotenské a ovulačné samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

 
Príloha IV 

   - *IVD 0406 - nádoby 
na vzorky 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania kvality 

Príloha III 
 
Príloha IV 

Príloha III – bod 6 

 

Horizontálna technická pôsobnosť Obmedzenia 

*MDS 7205 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
obsahujúce softvér/využívajúce softvér/riadené softvérom 

  

*MDS 7206 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro v 
sterilných podmienkach 

Sterilizácia etylénoxidom 
(EOG), vrátane aseptického 
spracovania, sterilizácia 
nízkoteplotnou parou a 
formaldehydom, sterilizácia 
vlhkým teplom, sterilizácia 
žiarením (napr. gama 
žiarením, röntgenovým 
žiarením, elektrónovým lúčom) 

*MDS 7209 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
využívajúce biologicky aktívne pomôcky a/alebo materiály 

  

*MDS 7210 - Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro 
využívajúce látky ľudského pôvodu 

  

 
 

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite. 
 

Rozsah je definovaný v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-012 a č. S-042 pre elektrické 
a elektronické zariadenia podľa § 2 písm a).  

 
Postup posudzovania zhody: 

 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3 časť A. 
 

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení 
na trhu. 

 
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 2 písm. a) v rozsahu osvedčení o akreditácii č. P-
012 a č. S-042: 
 
Postupy posudzovania zhody: 

 EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 3, 

 zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 4. 
 
Odôvodnenie: 
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 
bolo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a bolo vykonávacím právnym 
predpisom k rámcovému zákonu č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  
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a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorý bol s účinnosťou od 1. apríla 2018 zrušený zákonom o posudzovaní zhody. Zákon 
o posudzovaní zhody v § 31 ods. 3 ustanovil, že nariadenie vlády Slovenskej republiky  
č. 35/2008 Z. z. zostáva platné a účinné do 20. apríla 2018 a zároveň v odseku 6 stanovil 
povinnosť úradu k dátumu uvedenému v odseku 3 zrušiť nariadenie vlády Slovenskej republiky  
č. 35/2008 Z. z.. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z. bolo zrušené nariadením 
vlády Slovenskej republiky č. 117/2018 Z. z., ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách  
a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. 
 

Nakoľko účastník konania nepožiadal o autorizáciu a notifikáciu na priamo účinné 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných 
ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS úrad je povinný ex offo zúžiť 
účastníkovi konania rozsah autorizácie o nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z. 
 
 
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 


