ROZHODNUTIE
č. UNMS/01029/2021-801 - 000085/2021
zo dňa 13.01.2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)
podľa § 4 ods. 5 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 zhode“) v súlade s metodickým postupom MP 34: 2020 Metodický postup o rozhodovaní
o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody a na základe doručenej
dokumentácie ev. č. UNMS/01029/2021-801 000243/2021 dňa 03.12.2020

zrušuje rozhodnutie č. UNMS/04281/2020-801- 015201/2020
zo dňa 27.11.2020
o uvedení určeného výrobku respirátor GRAM Minkang 9001 – KN95 Mask, trieda ochrany
FFP2, výrobcu Guangdong Regma Abrasive Materials Ltd, Sanjiaoxu Ind zone, Dianbai
District, Maoming City, Guangdong Province, China (ďalej len „určený výrobok“) bez
ukončeného procesu posudzovania zhody na trh Slovenskej republiky.
Odôvodnenie:
Dňa 27.11.2020 bolo Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) vydané rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez
posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22 zákona o zhode (ďalej len „rozhodnutie“)
č. UNMS/04281/2020-801- 015201/2020. Predmetom rozhodnutia bolo uvedenie určeného
výrobku na trh Slovenskej republiky bez ukončeného procesu posudzovania zhody
subjektom ABORA Group, s.r.o., Nová 7, 902 03 Pezinok, IČO 46 359 371, ktorý
je dovozcom a distribútorom určeného výrobku (ďalej len „subjekt“), na čas od dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 30.05.2021.
Subjektu sa v rozhodnutí uložila povinnosť bezodkladne doručiť úradu informácie o ukončení
procesu posudzovania zhody určeného výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 a vydané
výstupné dokumenty posudzovania zhody notifikovanou osobou, ktorá bola zapojená
do posudzovania zhody určeného výrobku.
Z toho
dôvodu
bola
subjektom
dňa
03.12.2020
prostredníctvom
e-mailu,
ev. č. UNMS/01029/2021-801 000243/2021, úradu doručená informácia o ukončenom
procese posúdenia zhody určeného výrobku a plánovanom vydaní Vyhlásenia o zhode ako
aj označenia výrobku označením CE spolu so 4-číslim notifikovanej osoby, ktorá bola
zapojená do posudzovania zhody určeného výrobku. Prílohou tohto e-mailu bol aj certifikát

P04_IRA_34/2020_MEPO_ÚZ00

č. 03704875 PPE/C2 zo dňa 02.12.2020 pre modul C2 vydaný pre určený výrobok
notifikovanou osobou NO0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus.
Na základe vyššie uvedeného a z dôvodu, že proces posudzovania zhody určeného výrobku
bol riadne ukončený, úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Subjekt je povinný od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia uvádzať určený
výrobok na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425
z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady
89/686/EHS.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať rozklad. Na základe § 30 ods. 2 zákona
o zhode sa zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov na toto konanie nevzťahuje. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
po nadobudnutí právoplatnosti.

Katarína Surmíková Tatranská, MBA
predsedníčka úradu
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