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ŽIADOSŤ 

o posúdenie zhody strojového zariadenia v zmysle smernice 2006/42/EÚ a 
nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. 

 

Žiadateľ 

Obchodné meno       

Sídlo       

IČO / IČ DPH / 

Kontaktná osoba       

Telefón       

e-mail       

 

Výrobca strojového zariadenia (pokiaľ ním nie je žiadateľ) 

Obchodné meno       

Sídlo       

 

Výrobok 

Druh strojového zariadenia       

Miesto inštalácie / výroby       

Typové označenie       

Používa strojové zariadenie pri svojej 
činnosti systém umelej inteligencie?*) 

 áno  nie 
 

*)Systém umelej inteligencie“ (AI systém) je softvér ktorý sa počas svojej životnosti sám vyvíja „učí“, ktorý je vyvinutý pomocou 
jednej alebo viacerých techník a prístupov a môže pre daný súbor objektov generovať výstupy ako je obsah, predpovede, 
odporúčania alebo rozhodnutia ovplyvňujúce prostredie s ktorými interagujú. 

 

Smernice a nariadenia vlády, v zmysle ktorých má byť zhoda výrobku overená 

Smernica / Zákon / Nariadenie vlády Smernica 2006/42/EÚ, Nariadenie vlády 436/2008 Z. z 

 

Bližšia špecifikácia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uveďte bližšiu špecifikáciu a zloženie posudzovaného zariadenia, množstvo, miesto výkonu prípadne požiadavku na skrátenú lehotu dodávky a pod. 
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Prílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uveďte potrebné prílohy. 

 

Žiadateľ si u inšpekčného orgánu EIC objednáva nasledujúce činnosti v zmysle smernice 2006/42/EÚ a 
nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. 

Za účelom EÚ vyhlásenia zhody 

1. Ak strojové zariadenie nie je uvedené v prílohe č. IV smernice: 

 Posúdenie zhody strojového zariadenia s požiadavkami smernice – príloha č. VIII smernice 

2. Ak je strojové zariadenie uvedené v prílohe č. IV Smernice a vyrába sa v súlade s harmonizovanými 
normami a pod podmienkou, že tieto normy sa týkajú všetkých príslušných základných požiadaviek na 
bezpečnosť a ochranu zdravia: 

 Posúdenie zhody strojového zariadenia s požiadavkami smernice – príloha č. VIII smernice 

Za účelom kontroly pracovného prostriedku 

 
Overenie bezpečnosti pracovného prostriedku na mieste inštalácie (strojových zariadení a technológií) 
– v zmysle § 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. 

 

Žiadateľ predloží k posúdeniu zhody strojového zariadenia 

1. Technickú dokumentáciu v rozsahu určenom v technickom predpise, 

2. Výsledky skúšok, preukazných skúšok, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných skúšobní alebo 

autorizovaných osôb o výrobku prípadne o častiach výrobku, 

3. Ďalšie doklady (analýza rizík a prijaté opatrenia, popis výrobku, miestny bezpečnostno-technický predpis 

a pod.) 

 
 
V dňa  
   

podpis, meno a funkcia zástupcu žiadateľa 

 

 
Žiadosť preskúmal: 
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