
 

 

ROZHODNUTIE O AUTORIZÁCII 

č. 2016/800/007005/02325 z 26. 07. 2016 
v znení rozhodnutia o zmene č. UNMS/00742/2019-801/001490/2019 zo dňa 07.05.2019, 

rozhodnutia o zmene č. UNMS/008112/2019-801/02679/2019 zo dňa 10.07.2019 a rozhodnutia 
o predĺžení a zmene autorizácie č. UNMS/01525/2020-801 010426/2020 zo dňa 10.09.2020 

a zmene autorizácie č. UNMS/01844/2021-801/004392/2021 zo dňa 01.04. 2021 

 (konsolidované znenie informatívneho charakteru) 

 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán 
štátnej správy pre oblasť posudzovania zhody podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov príslušný 
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. g), § 11 ods. 1, 5 a 8 a § 34 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 a ako správny orgán príslušný podľa § 1 ods. 2, § 5 a 
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

autorizuje 

  
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 

 
  EVPÚ a. s. 

SKTC-101, NO 1293 

Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507 

 

   
Rozsah autorizácie je uvedený v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie nadobúda účinnosť a ruší rozhodnutie č. 2016/800/003241/01013 z 19. 04. 2016 
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Platnosť autorizácie je do 08. 09. 2025. 

 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
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 
nadobudnutí právoplatnosti. 

   
 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA 

   predsedníčka úradu
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Príloha 

k rozhodnutiu o autorizácii č. 2016/800/007005/02325 z 26. 07. 2016 
v znení rozhodnutia o zmene č. UNMS/00742/2019-801/001490/2019 zo dňa 

29.04.2019, rozhodnutia o zmene č. UNMS/008112/2019-801/02679/2019 zo dňa 

10.07.2019 a rozhodnutia o predĺžení a zmene autorizácie č. UNMS/01525/2020-801  

010426/2020 zo dňa 10.09.2020 a zmene autorizácie č. UNMS/01844/2021-

801/004392/2021 zo dňa 01.04. 2021 

  (konsolidované znenie informatívneho charakteru) 

 
 

Identifikačný kód: 101 
Notifikačné číslo: 1293 
Právna forma: akciová spoločnosť 
 
Štatutárny orgán:  
1.  
2.  
3.  
 
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú 
oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej 
dvaja členovia predstavenstva. V prípade, ak má predstavenstvo spoločnosti jedného člena, 
potom za spoločnosť podpisuje jeden člen predstavenstva.  
 
V mene autorizovanej osoby koná:  
1.   
2.  
 
Spôsob konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:  
Osoby oprávnené konať v mene autorizovanej osoby konajú samostatne.  
 
Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:  
Na základe poverenia, Organizačnej smernice OS 02/13 Rev. 2/19– prílohy č. 9, Pracovného 
poriadku OS 4/02 Rev. 6/19 a interných smerníc spoločnosti. 
 
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 0200 -  Činidlá  a  reagenčné  produkty  vrátane  príšlušných  kalibračných  a 
kontrolných materiálov na detekciu, potvrdenie a kvantifikáciu markerov 
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- *IVD 0201 - 
infekcie HIV (HIV 1 
a 2) 

Úplný systém 
zabezpečovania 
kvality 

Príloha IV  

- *IVD 0203 - 
hepatitídy B, C a D 

Úplný systém 
zabezpečovania 
kvality 

Príloha IV  

*IVD 0400 – Samovyšetrovacie zdravotnícke pomôcky 

- *IVD 0405 - 
tehotenské a 
ovulačné 

Skúška navrhovania 
samodiagnostickej 
ZP 
Úplný systém 
zabezpečovania 
kvality 

Príloha III 
Príloha  IV 

Príloha III – bod 6 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


