
SLUŽBY LEGÁLNEJ METROLÓGIE SLOVENSKEJ R E P U B L I K Y 
ŠTÁTNA SKÚŠOBŇA S K T C - 127 

Hviezdoslavova 31, 975 90 Banská Bystrica 

r 

zo dňa 22. 12.1999 

Štátna skúšobňa SKTC - 127 pri SLM SR Banská Bystrica oprávnená na výkon certifikácie výmerom Úradu pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Č. 197/1998 zo dňa 29. mája 1998 vydaným podľa § 6 
zákona č. 30/1968 Zb., o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov, v znení rozhodnutia predsedu ÚNMS SR 
Č. 27 zo dňa 12. júla 1999 a v súlade s výmerom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky č. 195/1998 zo dňa 29. mája 1998 určujúcim výrobky-meradlá podľa § 24a uvedeného zákona na povinnú 
certifikáciu výrobkov v znení rozhodnutia predsedu UNMS SR č. 25 zo dňa 12. júla 1999 vydáva podľa § 24c tohto 
zákona a § 5 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z.z , o 
certifikácii výrobkov toto rozhodnutie. 

1. Výrobok (názov a typ) 

2. Číselný kód colného sadzobníka 

3. Prihlasovateľ 

4. IČO 

5. Výrobca (krajina) 

Odmerné sklo - PIPETY 
nedělené, menovitý objem: 0,5, 1, 2, 5, 10,20, 25, 50, 100, 200 cm3 

delené, menovitý objem: 1, 2,5,10, 25 cm3  

sedimentačně pipety, menovitý objem: 5, I I cm3 

701790 

ITES Vranov s.r.o. 

Čemernianska 137,093 03 Vranov nad Topľou 

31680259 
TECHNOSKLO, s.r.o. 
468 24 Držkov, Česká republika 

6 IČO (resp. kód krajiny) 46709347 

Týmto certifikátom sa podľa § 24b uvedeného zákona potvrdzuje: 

a) zhoda vlastnostností uvedeného typu výrobku s týmito právnymi predpismi, technickými normami a technickými 
dokumentárni: 

STN 70 4119, STN 70 4120, STN 70 4121 

pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe k tomuto Certifikátu 

b) predpoklady výrobcu pre trvalé dodržiavanie kvality certifikovaných výrobkov vo výrobe 

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Meradlá certifikovaného typu podliehajú ako určené 
meradlá povinnému overeniu pred uvedením do obehu a počas ich používania podľa zákona č. 505/Í990 Zb o 
metrológii 

Certifikát je vyslnvený na základe certifikálu č C/320042/127/131/98-109 



Výsledky skúšok a zistení o zhode určených vlastností certifikovaného výrobku a previerke systému zabezpečovania 
kvality výrobkov sú uvedené v protokole o meraní k úlohe č. C21/98 zo dňa 14. 10. 1998. 
Prihlasovateľ má povinnosť používať slovenskú certifikačnú značku 

C 127 

98 

v zmysle prílohy k vyhláške č. 246/1995 Z.z. 

Prihlasovateľ má právo prikladať kópiu certifikátu ku každej dodávke výrobkov. 
Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie: od 22. 12. 1999 do 30. í l . 2008 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu môže prihlasovateľ podať odvolanie na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava, prostredníctvom tejto štátnej 
skúšobne do 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

P r í l o h a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Obsahuje certifikát č. C/320042/127/131/98-109 s prílohou, 
ktorá obsahuje celkove 4 strany. 

Jozef SI a^ríka / 
vedúci štátnej skúšobne SKTC - 127 

Tento certifikát 
nadobudol právoplatnosť dňa: 
V Banskej Bystrici dňa: ......... H. Ôl. 5-000 

Jozef Slamka 
vedúci SKTC-12?— 


