(Návrh)

NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
o vybavení námorných lodí

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Základné ustanovenia
§1
(1) Toto nariadenie vlády upravuje
a) základné požiadavky na vybavenie námornej lode, ktoré je určeným výrobkom1) (ďalej len
„vybavenie námornej lode“),
b) postupy posudzovania zhody,2)
c) práva a povinnosti výrobcu,3) splnomocneného zástupcu,4) dovozcu5) a distribútora6) vybavenia
námornej lode,
d) autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody,7)
e) práva a povinnosti notifikovanej osoby.8)
(2) Ak sa na vybavenie námornej lode uvedené v odseku 1 môžu vzťahovať aj základné
požiadavky iných osobitných predpisov,9) uplatňujú sa len požiadavky podľa tohto nariadenia
vlády.

) § 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
) Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú
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požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie
(EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 08. 2008).
) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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) Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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) Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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) Čl. 2 ods. 13 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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) § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu,
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nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
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§2
Na účely tohto nariadenia vlády je
a) vybavením námornej lode vybavenie, ktoré sa umiestňuje alebo ktoré sa má umiestniť na
palubu námornej lode členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), pre ktoré sa na základe
medzinárodných nástrojov vyžaduje schválenie orgánom štátu, pod ktorého vlajkou námorná
loď pláva, bez ohľadu na to, či sa námorná loď, v čase umiestnenia vybavenia námornej lode na
palube, nachádza v Európskej únii,
b) námornou loďou členského štátu Európskej únie námorná loď, plávajúca pod štátnou vlajkou
Slovenskej republiky alebo vlajkou iného členského štátu, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné
dohovory (ďalej len „loď únie“),
c) medzinárodnými dohovormi dohovory10) spolu s ich povinne uplatňovanými protokolmi
a kódexmi prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou, ktoré nadobudli platnosť a ktorými
sa ustanovujú špecifické požiadavky na schvaľovanie vybavenia námornej lode štátu, pod
ktorého vlajkou námorná loď pláva,
d) technickou normou o skúšaní vybavenia námornej lode technická norma o skúšaní vybavenia
námornej lode stanovená Medzinárodnou námornou organizáciou, Medzinárodnou organizáciou
pre normalizáciu (ISO),11) Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC),11) Európskou
komisiou pre normalizáciu (CEN),12) Európskou komisiou pre elektrotechnickú normalizáciu
(Cenelec),12) Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU),11) alebo Európskym inštitútom pre
normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI)12) (ďalej len „technická norma o skúšaní“),
e) medzinárodnými nástrojmi medzinárodné dohovory spolu s rezolúciami a obežníkmi
Medzinárodnej námornej organizácie, ktorými sa tieto dohovory v aktuálnej verzii uvádzajú do
platnosti, a technická norma o skúšaní,
f) značkou zhody značka uvedená v § 7 alebo podľa vhodnosti elektronický štítok uvedený v § 8.
§3
Základné požiadavky na vybavenie námornej lode
(1) Vybavenie námornej lode možno umiestniť na loď únie, ak spĺňa požiadavky medzinárodných
nástrojov na návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námornej lode, účinné ku dňu jeho
umiestnenia na palube bez toho, aby bol dotknutý postup kontroly zhody podľa osobitného
predpisu.13)
) Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori, Londýn 1972 (oznámenie Ministerstva
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zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001).
Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí, Marpol 1973 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 165/2001).
Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori, Londýn 1974 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 165/2001).
) Čl. 2 ods. 9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii,
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ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú.
v. ES L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
) Čl. 2 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012.
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) Čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor
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pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej
bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002).
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(2) Splnenie požiadaviek podľa odseku 1 sa preukazuje postupmi podľa technickej normy
o skúšaní a postupmi posudzovania zhody uvedenými v § 14.
§4
Uplatňovanie
(1) Klasifikačná spoločnosť14) pri vydávaní osvedčenia o bezpečnostnom vybavení,15) schvaľovaní
osvedčenia o bezpečnostnom vybavení alebo predlžovaní platnosti osvedčenia o bezpečnostnom
vybavení námornej lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky zabezpečí, aby
vybavenie námornej lode na palube spĺňalo požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Klasifikačná spoločnosť prijme opatrenie, aby vybavenie námornej lode na palube námornej
lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky spĺňalo požiadavky medzinárodných
nástrojov, ktoré sa vzťahujú na vybavenie námornej lode umiestnené na palube.
§5
Fungovanie vnútorného trhu
Ak vybavenie námornej lode spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, nesmie sa brániť
jeho uvedeniu na trh, ani umiestneniu na palubu lode únie, ani sa nesmie odmietnuť vydať alebo
predĺžiť platnosť osvedčenia o bezpečnostnom vybavení pre uvedené vybavenie námornej lode
plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky.
§6
Prevod lode pod vlajku Slovenskej republiky
(1) Na námornej lodi, bez ohľadu na štát, pod ktorého vlajkou pláva, ktorá nie je registrovaná
v členskom štáte Európskej únie, ale má byť prevedená do námorného registra Slovenskej
republiky alebo námorného registra iného členského štátu, vykoná klasifikačná spoločnosť pri
prevode inšpekciu, aby overila, že skutočný stav vybavenia námornej lode zodpovedá jeho
osvedčeniu o bezpečnostnom vybavení, a či vybavenie námornej lode spĺňa požiadavky podľa tohto
nariadenia vlády a je označené značkou zhody alebo je zabezpečená zhoda vybavenia námornej
lode rovnocenným spôsobom s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Ak nie je známy dátum umiestnenia vybavenia námornej lode na palubu námornej lode,
môže klasifikačná spoločnosť pri zohľadnení príslušných medzinárodných nástrojov určiť
požiadavky na dosiahnutie ich rovnocennosti.
(3) Ak vybavenie námornej lode nie je označené značkou zhody alebo ak nie je klasifikačnou
spoločnosťou považované za rovnocenné musí sa vymeniť.
(4) Klasifikačná spoločnosť, na vybavenie námornej lode, ktoré je považované za rovnocenné
podľa odsekov 1 a 2, vydá osvedčenie, ktoré je spolu s vybavením námornej lode vždy k dispozícii,
v ktorom klasifikačná spoločnosť môže uložiť obmedzenie k používaniu vybavenia námornej lode
alebo môže určiť opatrenie k používaniu vybavenia námornej lode. Osvedčenie podľa prvej vety
umožňuje členskému štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva, umiestniť toto vybavenie
námornej lode na palube.

) § 2 písm. h) zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
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) § 20 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 435/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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§7
Značka zhody
(1) Vybavenie námornej lode, ktorého zhoda s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením
vlády bola preukázaná podľa príslušných postupov posudzovania zhody, sa označí značkou zhody.
(2) Značka zhody sa nesmie umiestniť na žiadny iný výrobok.
(3) Značka zhody je ustanovená v prílohe č. 1.
(4) Značka zhody sa na vybavenie námornej lode alebo na jeho štítok umiestni podľa
všeobecných zásad ustanovených osobitným predpisom16) viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na
konci výrobnej fázy. Značka zhody sa zároveň začlení do softvéru ak je softvér súčasťou vybavenia
námornej lode. Ak nie je možné značku zhody umiestniť na vybavenie námornej lode podľa prvej
vety, značka zhody sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii.
(5) Značka zhody sa doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby, ak je zapojená do fázy
kontroly výroby a rokom, v ktorom bola značka zhody umiestnená. Identifikačné číslo notifikovanej
osoby umiestňuje na vybavenie námornej lode notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov
výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
§8
Elektronický štítok
Značka zhody môže byť nahradená elektronickým štítkom, ak sú splnené podmienky podľa
osobitných predpisov; pri umiestňovaní elektronického štítku sa primerane postupuje podľa § 7.
§9
Povinnosti výrobcu
(1) Výrobca sa umiestnením značky zhody zaručuje, že vybavenie námornej lode bolo navrhnuté
a vyrobené podľa technických špecifikácií a technickej normy o skúšaní podľa osobitného
predpisu.
(2) Výrobca je povinný
a) vypracovať technickú dokumentáciu,
b) zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 14,
c) vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 15,
d) umiestniť značku zhody podľa § 7,
e) uchovávať pre orgán dohľadu EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu po dobu
očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, nie však po dobu kratšiu ako desať rokov od
umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode, a na požiadanie ich sprístupniť orgánu
dohľadu,
f)

zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami podľa tohto nariadenia
vlády a zohľadniť zmeny návrhu alebo vlastností vybavenia námornej lode alebo zmeny
požiadaviek v medzinárodných nástrojoch, na základe ktorých sa poskytuje EÚ vyhlásenie
o zhode vybavenia námornej lode; ak je to potrebné vykonajú výrobcovia v súlade s prílohou č.
2 nové posúdenie zhody,
) Čl. 30 ods. 1, 3 až 6 nariadenia (ES) 765/2008.
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g) umiestniť na vybavenie námornej lode označenie typu alebo označenie série, označenie šarže
alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu vybavenia námornej lode, alebo ak to rozmer
vybavenia námornej lode alebo povaha vybavenia námornej lode neumožňujú, uviesť
požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii vybavenia námornej lode,
ktorou sú doklady nevyhnutné na prevzatie a používanie vybavenia námornej lode,
h) uviesť na vybavenie námornej lode svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom
jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je
zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania,
i)

priložiť k vybaveniu námornej lode návod na použitie a bezpečnostné pokyny spolu s ostatnou
dokumentáciou požadovanou medzinárodnými nástrojmi a technickou normou o skúšaní
v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,

j)

bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia
námornej lode, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že vybavenie námornej
lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou
normou o skúšaní, a ak je to potrebné, vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu17) alebo
prevziať späť,

k) bezodkladne informovať príslušný orgán dohľadu o tom, že vybavenie námornej lode
predstavuje riziko a uviesť podrobnosti najmä o nezhode vybavenie námornej lode s týmto
nariadením vlády a o prijatom nápravnom opatrení podľa písmena j),
l)

bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie
a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na
preukázanie zhody vybavenia námornej lode, poskytnúť prístup do svojich priestorov a vzorky
alebo prístup k vzorkám vybavenia námornej lode na vlastné náklady a poskytnúť súčinnosť
orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje
vybavenie námornej lode, ktoré uviedol na trh,

m) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom
subjekte, ktorému vybavenie námornej lode dodal alebo ktorý mu vybavenie námornej lode
dodal, po dobu očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, nie však po dobu kratšiu ako
desať rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode.
§ 10
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1) Výrobca, ktorý nie je usadený v Európskej únii, je povinný písomným splnomocnením určiť
splnomocneného zástupcu na plnenie povinností podľa § 9 ods. 2 písm. b) až m).
(2) Splnomocnený zástupca je povinný plniť povinnosti výrobcu v rozsahu uvedenom
v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť
a) uchovávať pre orgán dohľadu EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu po dobu
očakávanej životnosti vybavenia námornej lode, nie však po dobu kratšiu ako desať rokov od
umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej lode, a na požiadanie ich sprístupniť orgánu
dohľadu,
b) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie
a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na
preukázanie zhody vybavenia námornej lode a
c) poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká,
ktoré predstavuje vybavenie námornej lode, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie.
) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
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(3) Splnomocnený zástupca je povinný bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu
identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode dodal alebo
ktorému vybavenie námornej lode dodal, po dobu očakávanej životnosti vybavenia námornej lode,
nie však po dobu kratšiu ako desať rokov od umiestnenia značky zhody na vybavenie námornej
lode.
§ 11
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a) uviesť na vybavení námornej lode svoje obchodné meno alebo ochrannú známku a v štátnom
jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej je ho možné zastihnúť, ak nie je zhodná
so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné, požadované údaje je povinný uviesť
na obale alebo v sprievodnej dokumentácii vybavenia námornej lode,
b) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie
a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na
preukázanie zhody vybavenia námornej lode a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vybavenie námornej lode, ktoré
umiestnil na trh,
c) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia
námornej lode, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že vybavenie námornej
lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou
normou o skúšaní, a ak je to potrebné, vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu alebo prevziať
späť,
d) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode
dodal a ktorému vybavenie námornej lode dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa
dodania vybavenie námornej lode,
e) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom
subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode dodal alebo ktorému vybavenie námornej lode
dodal.
§ 12
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a) bezodkladne poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu všetky informácie
a dokumentáciu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v štátnom jazyku potrebné na
preukázanie zhody vybavenia námornej lode a poskytnúť súčinnosť orgánu dohľadu pri každom
prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vybavenie námornej lode, ktoré
sprístupnil na trhu,
b) bezodkladne prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť zhodu vybavenia
námornej lode, ak sa dôvodne domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že vybavenie námornej
lode nespĺňa požiadavky na návrh, konštrukciu a výkonnosť a nie je v zhode s technickou
normou o skúšaní, a ak je to potrebné, vybavenie námornej lode stiahnuť z trhu alebo prevziať
späť,
c) uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode
dodal a ktorému vybavenie námornej lode dodal najmenej počas desiatich rokov odo dňa
dodania vybavenia námornej lode,
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d) bezodkladne sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu identifikačné údaje o hospodárskom
subjekte, ktorý mu vybavenie námornej lode dodal alebo ktorému vybavenie námornej lode
dodal.
§ 13
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie vybavenie námornej lode na trh alebo ho umiestňuje na
palubu lode únie pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo
vybavenie námornej lode už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jeho zhodu
s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu podľa § 9.
§ 14
Postupy posudzovania zhody
(1) Postupy posudzovania zhody sú ustanovené v prílohe č. 2.
(2) Notifikovaná osoba vykoná posúdenie zhody jednotlivého vybavenia námornej lode jedným
z postupov posudzovania zhody:
a) pri ES skúške typu (modul B), musí byť pre každé vybavenie námornej lode pred uvedením na
trh vykonané posudzovanie zhody:
1. zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (modul D),
2. zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) alebo
3. zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F) alebo
b) postup posudzovania zhody založený na overovaní každého jednotlivého výrobku (modul G) pre
vybavenie námornej lode vyrábanom v sade alebo v súprave jednotlivo alebo v malých
množstvách.
§ 15
EÚ vyhlásenie o zhode
(1) EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie požiadaviek podľa § 3.
(2) Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode ustanovuje osobitný predpis.18) EÚ vyhlásenie o zhode
obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody ustanovených v prílohe č. 2 a je
pravidelne aktualizované. EÚ vyhlásenie o zhode pre vybavenie námornej lode, ktoré bolo uvedené
na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa
do štátneho jazyka preloží.
(3) Ak je vybavenie námornej lode umiestnené na palube lode únie, kópia EÚ vyhlásenia o zhode
vzťahujúceho sa na príslušné vybavenie je k dispozícii na lodi únie a uchováva sa na palube,
pokým sa uvedené vybavenie z lode únie neodstráni. Výrobca EÚ vyhlásenie o zhode preloží do
jazyka požadovaného vlajkovým členským štátom alebo do jazyka používaného v námornej
doprave.
(4) EÚ vyhlásenie o zhode sa vyhotovuje zároveň v anglickom jazyku. Kópia EÚ vyhlásenia
o zhode sa poskytne prevádzkovateľovi námornej lode, na ktorej je alebo má byť príslušné
vybavenie námornej lode umiestnené a notifikovanej osobe, ktorá vykonala posudzovanie zhody.

) Príloha III k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na

18

uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008)
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(5) Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za zhodu vybavenia námornej
lode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a za dodržanie povinnosti podľa § 9 ods. 2 písm.
a).
Výnimky
§ 16
(1) Klasifikačná spoločnosť môže povoliť umiestniť na palubu lode únie vybavenie námornej lode,
ktoré je výsledkom technických inovácií a ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody,
ak sa preukáže, že takéto vybavenie námornej lode je rovnako účinné ako vybavenie námornej
lode, ktoré spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády.
(2) Klasifikačná spoločnosť nesmie robiť rozdiely pri posudzovaní zhody vybavenia námornej lode
podľa odseku 1 medzi vybavením námornej lode vyrobeným v Slovenskej republike alebo
vybavením námornej lode vyrobeným v inom štáte.
(3) Na vybavenie námornej lode podľa odseku 1, vydá klasifikačná spoločnosť osvedčenie, ktoré
je súčasťou sprievodnej dokumentácie vybavenia námornej lode a ktoré umožňuje umiestniť
vybavenie námornej lode na palubu a možno v ňom uložiť obmedzenie alebo určiť opatrenie
týkajúce sa používania vybavenia námornej lode.
(4) Ak klasifikačná spoločnosť povolí umiestnenie vybavenie námornej lode podľa odseku 1 na
palube lode únie, ihneď oznámi Európskej komisii a členským štátom podrobnosti o umiestnení
vybavenia námornej lode spolu so správami o výsledkoch všetkých skúšok, hodnotení a postupoch
posudzovania zhody.
(5) Ak je vybavenie námornej lode na palube námornej lode podľa odseku 1 odovzdané
Slovenskej republike z iného štátu, môže klasifikačná spoločnosť vykonať nevyhnutné opatrenia,
ktoré zahŕňajú skúšky a praktické ukážky, aby sa preukázalo, či vybavenie námornej lode je
rovnako účinné ako vybavenie námornej lode, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania
zhody.
§ 17
Klasifikačná spoločnosť môže povoliť umiestniť vybavenie námornej lode, ktoré nespĺňa
požiadavky postupu posudzovania zhody alebo na ktoré sa nevzťahuje § 16 na palube lode únie,
len na účely skúšania vybavenia námornej lode alebo hodnotenia vybavenia námornej lode, ak
vybavenie námornej lode
a) má osvedčenie vydané klasifikačnou spoločnosťou, ktoré je súčasťou sprievodnej dokumentácie
vybavenia námornej lode a ktoré povoľuje štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva,
umiestniť toto vybavenie námornej lode na palubu lode únie a ukladá obmedzenia alebo určuje
opatrenia týkajúce sa používania vybavenia námornej lode,
b) má osvedčenie je vydané na časové obdobie, ktoré je nevyhnutne potrebné na vykonanie
skúšania,
c) sa nepoužíva namiesto vybavenia námornej lode, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia
vlády a nenahrádza vybavenie námornej lode, ktoré sa ponechá na palube lode únie
v prevádzkyschopnom stave a je pripravené na okamžité použitie.
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§ 18
(1) Klasifikačná spoločnosť v odôvodnených prípadoch, keď hrozí zvýšenie nákladov z dôvodu
omeškania alebo iné zvýšenie nákladov, môže umožniť v prístave mimo Európskej únie vymeniť
vybavenie námornej lode označené značkou zhody za iné vybavenie námornej lode, ku ktorému je
priložená dokumentácia vydaná príslušným orgánom členského štátu Medzinárodnej námornej
organizácie, ktorá preukazuje zhodu s požiadavkami Medzinárodnej námornej organizácie, pričom
klasifikačná spoločnosť je o tom bezodkladne informovaná a zabezpečí, aby vybavenie námornej
lode a dokumentácia o vykonaných skúškach vybavenia námornej lode spĺňali príslušné
požiadavky medzinárodných nástrojov a požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2) Ak sa preukáže, že vybavenie námornej lode označené značkou zhody nie je dostupné na
trhu, klasifikačná spoločnosť povolí umiestnenie iného vybavenia námornej lode na palubu
námornej lode, ak
a) vybavenie námornej lode v čo najväčšej miere spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády
a technickú normu o skúšaní a
b) sa k vybaveniu námornej lode pripojí dočasné osvedčenie o schválení vydané klasifikačnou
spoločnosťou alebo príslušným orgánom iného členského štátu s uvedením informácií o
1. vybavení námornej lode označenom značkou zhody, ktoré má byť nahradené vybavením
námornej lode, ktorému bolo udelené dočasné osvedčenie o schválení,
2. okolnostiach, za akých bolo vydané dočasné osvedčenie o schválení a informáciách
o dôvodoch nedostupnosti vybavenia námornej lode označeného značkou zhody na trhu,
3. požiadavkách na návrh, konštrukciu a výkonnosť vybavenia námornej lode, podľa ktorých
klasifikačná spoločnosť vybavenie námornej lode schválila,
4. technickej norme o skúšaní, ak bola použité v príslušných schvaľovacích postupoch.
(3) Klasifikačná spoločnosť, ktorá vydala dočasné osvedčenie o schválení, o tom bezodkladne
informuje Európsku komisiu.
§ 19
Autorizácia
Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania
zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu19) na vykonávanie úloh posudzovania zhody
podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom podľa
osobitného predpisu.20)
§ 20
Notifikácia
Notifikácia je oznámenie úradu, ktorý je notifikujúcim orgánom, Európskej komisii a členským
štátom podľa osobitného predpisu,20) že autorizovaná osoba je rozhodnutím úradu oprávnená na
posudzovanie zhody vybavenia námornej lode a spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
V oznámení úradu sa uvedú informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe posudzovania
zhody a o vybavení námornej lode a priložia sa doklady podľa prílohy č. 4. Ak autorizovaná osoba
nepredloží osvedčenie o akreditácii podľa prílohy č. 4 druhého bodu písm. a), poskytnú sa
) § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z.

20
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Európskej komisii a členským štátom doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek podľa
prílohy č. 3.
§ 21
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
(1) Notifikovaná osoba vykonáva posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody
uvedených v § 14.
(2) Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo záťaži výrobcu,
splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora. Notifikovaná osoba pri vykonávaní tejto
činnosti zohľadňuje veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň
zložitosti príslušnej technológie používanej pri vybavení námornej lode, hromadný charakter alebo
sériový charakter výrobného procesu a dodržiava pritom mieru prísnosti a úroveň ochrany
vyžadovanú na zhodu vybavenia námornej lode s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
(3) Ak notifikovaná osoba zistí, že výrobca nesplnil povinnosti ustanovené v § 9, vyzve výrobcu,
aby prijal primerané nápravné opatrenie a nevydá certifikát podľa tohto nariadenia vlády.
(4) Ak po vydaní certifikátu podľa tohto nariadenia vlády notifikovaná osoba v rámci
monitorovania zhody zistí, že vybavenie námornej lode nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia
vlády, vyzve výrobcu, aby bezodkladne prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné,
pozastaví platnosť certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší certifikát vydaný
podľa tohto nariadenia vlády.
(5) Notifikovaná osoba obmedzí rozsah certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády,
pozastaví platnosť certifikátov vydaných podľa tohto nariadenia vlády alebo zruší všetky ňou
vydané certifikáty podľa tohto nariadenia vlády, pri ktorých výrobca neprijal nápravné opatrenie
podľa odseku 4 alebo ak prijaté nápravné opatrenie nemá požadovaný účinok.
(6) Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť
výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej
zložky alebo prostredníctvom subdodávateľa; notifikovaná osoba pritom zodpovedá za to, že
organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 3 a informuje o tom
úrad.
(7) Za činnosť podľa odseku 6 voči žiadateľovi o vykonanie posúdenia zhody a voči orgánu
dohľadu zodpovedá notifikovaná osoba.
(8) Ak o to úrad požiada, notifikovaná osoba predloží
a) dokumentáciu, ktorou sa preukáže, že subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 3,
b) zmluvu o výkone činností spojených s posudzovaním zhody,
c) informácie, dokumentáciu a vysvetlenia, ktoré sa týkajú vykonaných činností spojených
s posudzovaním zhody podľa § 14.
(9) Notifikovaná osoba informuje úrad o
a) zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu podľa tohto nariadenia vlády,
b) obmedzení rozsahu certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády, pozastavení platnosti
certifikátu vydaného podľa tohto nariadenia vlády alebo o zrušení certifikátu vydaného podľa
tohto nariadenia vlády,
c) okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo na podmienky notifikácie,
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d) každej žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba
dostala od orgánu dohľadu,
e) činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o akejkoľvek inej
vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvárania subdodávateľských zmlúv podľa
odseku 6, ak o to požiada.
(10) Notifikovaná osoba poskytne iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti
posudzovania zhody na rovnaké vybavenie námornej lode, informácie o tom, že vybavenie
námornej lode nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, alebo ich spĺňa len čiastočne,
a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že vybavenie námornej lode spĺňa požiadavky
podľa tohto nariadenia vlády.
(11) Notifikovaná osoba je povinná uhradiť úradu náklady, ktoré preukázateľne vzniknú
v súvislosti s vykonávaním kontroly podľa osobitného predpisu21) v priestoroch výrobcu.
(12) Úrad vykoná kontrolu notifikovanej osoby podľa osobitného predpisu22) najmenej každé dva
roky, na ktorej sa môžu zúčastniť aj zástupcovia Európskej Komisie.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
(1) Dohľad nad dodržiavaním povinností pri uvedení vybavenia námornej lode na trh
a umiestnení vybavenia námornej lode na palubu námornej lode podľa tohto nariadenia vlády
vykonáva orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.23)
(2) Pri výkone dohľadu nad trhom24) sa postupuje podľa osobitného predpisu,25) pričom sa
zohľadňujú osobitné vlastnosti vybavenia námornej lode a povinnosti, ktoré vlajkovému štátu
vyplývajú z medzinárodných dohovorov.
(3) Na ukladanie pokút orgánom dohľadu za porušenie povinnosti výrobcom, splnomocneným
zástupcom, dovozcom alebo distribútorom podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahuje osobitný
predpis.26)
§ 23
Požiadavky a technické normy o skúšaní uplatniteľné na vybavenie námornej lode, ktoré spĺňa
požiadavky právnych predpisov účinných do 17. septembra 2016, sa uplatňujú aj po nadobudnutí
účinnosti tohto nariadenia vlády až do nadobudnutia účinnosti priamo účinných právnych
predpisov Európskej únie, ktoré upravujú požiadavky na návrh, konštrukciu a umiestnenie
vybavenia námornej lode a technické normy o skúšaní.
§ 24
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie
uvedené v prílohe č. 5.
) § 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 254/2003 Z. z.

21

) § 3 ods. 1 písm. g) a § 11 ods. 11 zákona č. 264/1999 Z. z.

22

) § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23

) Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.

24

)

25

) § 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

26
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§ 25
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
v znení neskorších predpisov.
§ 26
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 18. septembra 2016.
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Príloha č. 1
k predpisu č. /2016 Z. z.

ZNAČKA ZHODY
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Príloha č. 2
k predpisu č. /2016 Z. z.

POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY
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Príloha č. 3
k predpisu č. /2016 Z. z.

POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ ORGÁNY POSUDZOVANIA ZHODY, ABY SA STALI
NOTIFIKOVANÝMI OSOBAMI
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Príloha č. 4
k predpisu č. /2016 Z. z.

NOTIFIKAČNÝ POSTUP
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Príloha č. 5
k predpisu č. /2016 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ
ÚNIE

