
 
 
 
 
 

 

ROZHODNUTIE 
 

č.UNMS/04217/2022-801 - 018284/2022 zo dňa 30.11.2022 
 
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 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 v znení zákona č. 259/2021 Z. z. (ďalej len „zákon o 

posudzovaní zhody“) a ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok), na základe žiadosti doručenej podľa § 11 zákona  
o posudzovaní  zhody  dňa  09.09.2022  a  na  základe  preverenia  splnenia  požiadaviek 

 
ustanovených v § 12 zákona o posudzovaní zhody podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o 

posudzovaní zhody 

 

autorizuje 
 

subjekt 
 

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 
 

SKTC – 112, No 1395 
 

Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 34139800 

 
Právna forma: akciová spoločnosť 
 
Štatutárny orgán:  
1.   
2.  

 
Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva 

samostatne alebo člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva. 

 
V mene autorizovanej osoby koná:  
1.   
2.   
3.   
4.  

 
Spôsob konania osoby/osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:  
1.   
2.   
3.   
4.  
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Rozsah konania osôb oprávnených konať v mene autorizovanej osoby:  
1.   
- cetifikáty pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny,  
- záverečné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

 

2.   
– certifikáty pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny,  
– záverečné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

 

3.   
– certifikáty pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny,  
– záverečné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny, 

 

4.   
– skúšobné protokoly pre zbrane, strelivo, pyrotechnické výrobky, výbušniny. 

 

Technické predpisy 
 
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických 

výrobkov na trhu. 
 

Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 4 ods. 2 pre:  
- zábavnú pyrotechniku kategórie F1, F2, F3, F4,  
- scénické pyrotechnické výrobky,  
- pyrotechnické výrobky určené na použitie v motorových vozidlách,  
- iné pyrotechnické výrobky  
v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

 

Postupy posudzovania zhody:  
- EÚ skúška typu (modul B) podľa prílohy č. 2 časť I,  
- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod 

dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2) podľa prílohy č. 2 časť II,  
- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) podľa 

prílohy č. 2 časť III,  
- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E) podľa prílohy č. 2 

časť IV,  
- zhoda založená na overovaní jednotky (modul G) podľa prílohy č. 2 časť V,  
- zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H) podľa prílohy č. 2 časť VI. 

 

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní výbušnín na 

civilné použitie na trhu. 

 
Rozsah autorizácie je vymedzený podľa § 1 v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 

a S-077. 

 

Postupy posudzovania zhody podľa prílohy č. 3:  
- EÚ skúška typu (modul B),  
- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod 

dohľadom v náhodných intervaloch (modul C2),  
- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D),  
- zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku (modul E), 
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- zhoda s typom založená na overovaní výrobku (modul F), 
 

- zhoda založená na overovaní jednotky (modul G). 

 

3. Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie  
na trhu (ďalej len „zákon č. 64/2019 Z. z.“) a vyhláška č. 72/2019 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a 

spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie (ďalej len „vyhláška  
č. 72/2019 Z. z.“). 

 

Rozsah  autorizácie  je  vymedzený  podľa  §  4  ods.  1  a  2  zákona  č.  64/2019  Z.  z.  
v rozsahu osvedčenia o akreditácii č. P-021 a S-077. 

 

Postupy posudzovania zhody:  
- homologizácia strelnej zbrane podľa:  

- § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 3,  
- § 3 ods. 2 vyhláška č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 2,  

- skúška typu strelnej zbrane podľa:  
- § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 4,  

- kusové overenie strelných zbraní podľa:  
- § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 5,  
- § 3 ods. 3 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 3,  

- následné kusové overenie strelných zbraní podľa:  
- § 12 ods. 1 písm d) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 6,  

- skúška typu streliva podľa:  
- § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 7,  
- § 3 ods. 4 vyhlášky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 4,  

- inšpekcia podľa:  
- § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 8,  
- § 3 ods. 5 vyhlašky č. 72/2019 Z. z. – príloha č. 5,  

- pre tlmiče hluku výstrelu:  
- § 12 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 5 a príloha č. 6,  
- § 12 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 64/2019 Z. z. – príloha č. 8a a príloha č. 8b. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a 

týmto dňom sa ruší rozhodnutie č. UNMS/04223/2021-801 – 013913/2021 zo dňa 

04.10.2021. Obdobie právoplatnosti tohto rozhodnutia je do dňa 15.07.2025. 

 

Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo 

dňa jeho oznámenia Úradu 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 po nadobudnutí 

právoplatnosti. 
 

 

Katarína Surmíková Tatranská, MBA 
predsedníčka úradu 

(tento dokument bol podpísaný elektronicky) 
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