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Pľíloha k rozhodnutiu č. 009/855912019ĺ1a k Osvedčeniu o akľeditácii č. L007 zo dňa 16.12.2019

Príloha j e neoddelitelhou súčast'ou
uvedeného osvedčenia

Rozsah akľeditácie
Názov akreditovaného subjektu: Technický skúšobnýústav Piešt'any, š.p.
Inšpekčnýoľgán
Kĺajinská cesta 292919, 921 0l Piešťany

InšpekčnÝ oľsán tYp

Poľ
c..

1

Kategóľia

A

inšpekcie

Pľodukt

Inšpekčnáoblast'
(a podoblasti)

Tlakové zariadenia a ich
časti
Posudzovanie konštrukčnej
dokumentácie tlakowých
zariadeĺi a ich častí

1a)

Rozpätie
inšpekcie

V celom
rozsahu

Štádium
inšpekcie

Pred
inštaláciou

t1akoých

zariadeĺí

Inšpekčnépožiadavky
alebo kľitéľiá

$14 odst. 1. písm. d)
zákona č. 12412006 Z.z.

Metódy a

postupy
inšnekcie

MP

021104/18

v zneĺi neskorších
predpisov a vyhlášky
MPSVR č.508/2009 Z.z.
v zneĺíneskoľších

Vykonávanie prehliadky,
riadenie a vyhodnocovanie
alebo vykonávanie úradnej
skúškya inej skúškypodľa
pľávnych predpisov na
zaistenie bezpečnosti
a ochĺany zďravia pri pľáci na
tlakoých zaľiadeniach a ich
častiach
Typové skušky tlakoých
zaríadeni a ich častí

1b)

lc)

V celom
rozsahu

Po
inštalácii

t1akoých
zariadení

V celom

Po výľobe

rozsahu

zariaďeĺí

Produkt

$14 odst. 1. písm. b, d)
zákona č. 124/2006 Z.z.

MP 03/104/18
PP
0t/t04/18/TZ

MP 04/104/18

v zrĺeĺineskorších
predpisov a $10 vyhlášky
MPSVR č' 508/2009 Z.z.
v znení neskorších
oredoisov

t1akových

2

predpisov
$14 odst' 1. písm. b, d)
zákoĺa č. 12412006 Z.z.
v zĺeni neskorších
predpisov a vyhlášky
MPSVR č.50812009 Z.z.
v zĺeni neskorších
predpisov

Zdvíhacie zariadenia a ich
časti

2a)

Posudzovanie konštrukčnej
dokumentác i e zdv lhacich

2b)

V celom
rozsahu

Pred
inštaláciou

zariaďeĺí a ich častí

zdvíhacích

Vykonávanie pľehliadky,
riadenie a vyhodnocovanie
alebo vykonávanie úradnej
skušky a inej slaíškypodľa
právnych predpisov na
zaistenie bezpečnosti
a ochĺany zďravia pri práci na
zdvlhacích zariadeniach a ich
častiach

V celom

Po

rozsahu

inštalácii

zariadeĺí

zdvlhacích
zariaďeĺí

$l4 odst.

1.

písm. d)

MP

021104/18

zákona č. 124/2006 Z.z.

v zneĺíneskoľších
pľedpisov a vyhlášky
MPSVR č.508/2009 Z.z.
v zneti neskoľších
predpisov
$14 odst. l. písm. b, d)
zákona č. 124/2006 Z.z.
v zteĺi neskorších
predpisov a vyhlášky

MPSVR č. 508/2009
v zĺeĺíneskorších

predpisov

MP 03/104/18
PP

02ll04lĺ8/ZZ

214

Pľíloha k ľozhodnutiu č. 009/8559l20l9l1a k osvedčeniu o akľeditácii č. I-007 zo dňa t6.l2.2019

Príloha j e neoddelitelhou súčast'ou

InšnekčnÝoľsán tvD

Poľ
c..

Kategóľia

uvedeného osvedčenia

Ä

Rozpätie

Inšpekčnáoblast'
(a podoblasti)

inšpekcie

inšpekcie

Typové skrišky zdv íhacich
zariadeĺi a ich častí

2c)

V celom

Štádium
inšpekcie
Po qýľobe

ľozsahu
zďvlhacich

3

Pľodukt

3a)

MP 04/104/18

MPSVR č.508/2009 Z.z.
v zĺeníneskorších

Po

predpisov
príloha I smernice

certifikácie ýťahov

inštalácii

2014l33lEU

a

postupy
inšoekcie

$14 odst. l. písm. b, d)
zákona č' 12412006 Z.z.

Inšpekcia na podporu

Elektľické zariadenia

Metódy a

v zneĺineskorších
predpisov a $l0 vyhlášky

zaríadeĺi

2ď)

Inšpekčnépožiadavky
alebo kľitéľiá

MP t3/104/19

príloha č. l k NV sR č
23512015 Z. z.

ich

časti

Posudzovanie konštľukčnej

V celom

dokumentácie elektrických
zariadeni a ich častí

rozsahu
elektľiclcýc

Pred
inštaláciou

hzariaďení

MP 02/104/18

$l4 odst. l. písm' d)

zákona č. 12412006 Z.z.

v zĺeĺineskorších
predpisov a vyhlášky
MPSVR č.508/2009 Z.z.
v znenineskorších
predpisov

Vykonávanie prehliadky,
riadenie a vyhodnocovanie
alebo vykonávanie úradnej
skušky a inej skušky podľa
právnych predpisov na
zaistenie bezpečnosti
a ochrany zďravia pri práci na
elekhiclcých zar iadeniach
a ich častiach
Typové skušky elektricdých
zariadeni a ich častí

3b)

3c)

V celom

Po

rozsahu
elektriclcýc
h zariaďení

inšta1ácii

Pľodukt

MP 03/104/18

predpisov a vyhlášky
MPSVR č.50812009 Z.z.

03/104/18/EZ

v znenineskorších

PP

v zneĺineskoľších

predpisov

V celom

Po výrobe

ľozsahu
elektľiclcýc

MP 04/104/18

$14 odst. 1. písm. b, d)
zákona č. 12412006 Z.z.

v zneníneskorších

hzariaďeĺí

4

$14 odst. 1. písm' b, d)
zäkoĺač. 124/2006 Z.z'

predpisov a $10 vyhlášky
MPSVR č.50812009 Z.z'
v zneni neskorších
predpisov

Plynové zaľiadenia a ich
časti

4a)

Posudzovanie konštrukčnej
dokumentácie plynoých

zariaďeĺi a ich častí

V celom
rozsahu

plynoých

Pred
inštaláciou

MP

$l4 odst. l. písm. d)

zákona č. 124/2006 Z.z.

021104118x

v znenineskorších

pľedpisov a vyhlášky
MPSVR č.508/2009 Z.z.

zariaďeni

y znenineskorších
predpisov

4b)

Vykonávanie prehliadky,
riadenie a vyhodnocovanie
alebo vykonávanie úľadnej
skušky a inej shišky podľa
právnych predpisov na
zaistenie bezpečnosti
a ochrany zďraviapri práci na

plynových zariadeniach a ich
častiach

V celom

Po

rozsahu

inšta1ácii

plynoých
zariadeĺi

MP 03/104/18

$14 odst. 1. písm. b, d)
zákona č. |2412006 Z.z.

v zĺeni neskorších
predpisov a vyhlášky
MPSVR č.50812009 Z'z' t

v znenineskoršíchĺĺ

predpisov

tl
r

\

Sľd^ ľi
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Príloha j e neoddelitel'nou súčast'ou

InšpekčnÝ oľeán tvD

Poľ

Kategóľia

c..

inšpekcĺe

uvedeného osvedčenia

A
Inšpekčnáoblast'
(a podoblasti)
Typové skušky plynowých
zaríadení a ich častí

4c)

Rozpätie
inšpekcie

V celom
rozsahu

Stádium
inšpekcie
Po

ýrobe

plynovych
zariaďeni

6

Pľoces

Posudzovanie
dokumentácie stavieb

Pred
inštaláciou

Pľodukt

Stľojovézariadenia

Počas
prevádzky

a bezpečnostné časti strojov

-Inšpekcia za účelom
posudzovania zhody
strojov, skupín strojov a ich
bezpečnostných častí

Inšpekčnépožiadavky
alebo kľitéľiá

$l4 odst. l. písm. b'

Proces

8

Pľoces

Produkt

predpisov a $l0 vyhlášky
MPSVR č.508/2009 Z.z.
v zneni neskorších
oredpisov
$14 odst. 1. písm. d)
zákona č. 124/2006 Z.z'
v zneni neskorších
predpisov
NV č' 43612008 Z.z.

(eqv.2006l42lES)

MP

0',71104118

MP 06/104/18
PP

05/104/18/STR

v zĺeĺineskorších
predpisov

Oveľovanie odboľnej
spôsobilosti pľávnickej
osoby lykonávat' skúšky
tváľniacich stľojov v
pľevádzke
Inšpekčnéčinnosti za
účelomposudzovania
a ov€rovania nemennosti
parametľov stavebných

Pred
zahájenim
činnosti

Počas

výroby

NV SR č. 39212006

Z.z. iesv.2009/104/ES)
čl. 7.3 STN 210700

ll

a $ 12 zákonač.
13312013 Z.z.

$

MP 08/104/19

MP 0l/104/19

Vyhláška MDVaRR SR
č.16212013 Z.z.

Inšpekcia na podpoľu
ceľtifikácie zaľiadení
a ochranných systémov
uľčenýchna použitie

Po qýrobe

v pľostľedí
s

MP 04/t04lt8

$14 odst. 1. písm' b, d)
zákona č. 12412006 Z.z.

výľobkov

9

postupy
inšpekcie

zákona č. 124/2006 Z.z.
v zneni neskorších

$5

7

d)

Metódy a

nebezpečenstvom

Po
inštalácii

výbuchu

Nariadenie EP a Rady
(EU) č. 3O5/2O||
príloha II smernice
2014/34lEU

MP t4n04lt9

príloha č. 2 k NV SR č
14912016 Z. z.
Smernica EP a Rady č
1999/92lES

NV SR č.39312006 Z.z.
10

l0a)

Proces

Pľeveľovanie odboľnej
spôsobilosti
zamestnávateloa na odboľné
pľehliadky a odborné
skúškya opľavy
technických zariadení a ich
častía vydávanie opľávnení
na uvedené činnosti
Tlakové zariadeĺia a ich časti V celom
rozsahu
a súčasneplnenie tlakových
nádob na dopraw plynov,
t1akoých
vrátane plnenia nádrží

motoroých vozidiel plynom

zaríadeni

Pred

zahájeĺim
činnosti

14 odst. 1. písm. a
zákorĺa č. 124/2006 Z.z.

$

a vyhlášky

MPSVR

508/2009 Z.z.

č.

MP 05/104/r8
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Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia

10b)

l0c)

Zdvihacie zaiadenia a ich

V celom

časti

rozsahu

zdvthacich
zaiaďeni

$14 odst. 1. písm. a
zákona č. 12412006 Z'z.

MP 05/104/18

$14 odst. l. písm. a

MP 05/104/18

a vyhlášky MPSVR č.
50812009 Z.z.

Elektrické zariaďenia a ich

V celom

časti

rozsahu

zahájeĺím

elektrickýc

činnosti

a vyhlášky

Pred

zahájeĺim

508/2009 Z.z.
$l4 odst. l. písm. a
zákona č. 12412006 Z.z.

činnosti

a

hzariadeni

r0d)

Pred
zahájenim
činnosti

Plynové zariadenia a ich časti V celom
a súčasneplnenie tlakových
rozsahu
plynoých
nádob na dopravu plynov,
vľátane

plĺeĺianádrži

motorovÝch vozidiel olrmom

zaiadení

Pred

zitkoĺa č. 12412006 Z.z.

MPSVR

č.

MP 05/104/18

vyhlášky MPSVR č.

508/2009 Z.z.

***

SNAS

