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ROZHODNUTIE 

č. UNMS/02332/2020-801 015150/2020 zo dňa 30.11.2020 
 

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) a e) 
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“)  
a ako vecne príslušný správny orgán § 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 02.06.2020 podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 ods. 1 zákona 
o posudzovaní zhody a na základe preverenia splnenia autorizačných požiadaviek 
ustanovených v § 12 zákona o posudzovaní zhody, podľa § 15 ods. 2 a § 16 ods. 2 zákona 
o posudzovaní zhody  

mení autorizáciu 

udelenú rozhodnutím č. 2018/801/000992/00388 zo dňa 29. 05. 2018 v znení rozhodnutia  
o zmene autorizácie č. UNMS/03084/2019-801 009671/2019 zo dňa 23.08.2019 
a rozhodnutia o zmene autorizácie č. UNMS/00190/2020-801 002429/2020 
zo dňa 13.08.2020 autorizovanej osobe 

 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. 
 

SKTC-104, NO 1299 
 

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380 

(ďalej len „autorizovaná osoba“) 
 

tak že sa slová: 

„1. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody  
na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 140/2011 Z. z., 

2. na zákon 78/2012 Z. z. 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, 

3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní 
jednoduchých tlakových nádob na trhu, 

4. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh 
a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 22/2017 Z. z., 

5. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich 
kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody, 

6. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových 
zariadení na trhu, 
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7. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej  
kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 331/2019 Z. z., 

8. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach  
a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 333/2019 Z. z., 

9. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 332/2019 Z. z., 

10. na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9.marca 2016 
spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES, 

11. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií 
hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.“ 

 

nahrádzajú slovami  
 

„1.   na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody  
na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky  
č. 140/2011 Z. z., 

2. na zákon 78/2012 Z. z. 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, 

3. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní 
jednoduchých tlakových nádob na trhu, 

4. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh 
a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 22/2017 Z. z., 

5. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových 
zariadení na trhu, 

6. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej 
kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 331/2019 Z. z., 

7. na  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach 
a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 333/2019 Z. z., 

8. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní 
rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 332/2019 Z. z., 

9. na nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 
spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES, 

10. na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií 
hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.“ 

 
a v časti „Technické predpisy“ sa vypúšťa bod 5, v nadväznosti na čo sa doterajšie body 6  
až 11 označujú ako body 5 až 10.  
 
Zároveň úrad týmto rozhodnutím 
 

predlžuje autorizáciu 

udelenú rozhodnutím č. 2018/801/000992/00388 zo dňa 29. 05. 2018 v znení rozhodnutia  
o zmene autorizácie č. UNMS/03084/2019-801 009671/2019 zo dňa 23.08.2019 
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a rozhodnutia o zmene autorizácie č. UNMS/00190/2020-801 002429/2020 zo dňa 
13.08.2020 autorizovanej osobe na obdobie od dňa 19.12.2020 do dňa 19.12.2025. 

 
 
Poučenie:  

 
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa 
jeho oznámenia rozklad Úradu 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. 

 

 

 

 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA 

predsedníčka úradu 

 


