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R O Z H O D N U T I E  
 

 

 

 

Číslo: 013/8192/2019/1 V Bratislave 24.04.2019 

 

 

Slovenská národná akreditačná služba ako akreditačný orgán príslušný na rozhodovanie o udelení 

akreditácie, zrušení akreditácie, zmene akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia 

akreditácie, rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie a o reakreditácii podľa § 9 ods. 7 písm. b) zákona č. 

505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“) a ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 a § 5 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“) vo veci akreditovanej osoby  

 

KONŠTRUKTA – Defence, a.s. 

Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO: 34 139 800 

 

rozhodla  

 

t a k t o: 

 

Slovenská národná akreditačná služba v zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 zákona o akreditácii  

 

u d e ľ u j e 

 

akreditovanej osobe akreditáciu:  

 

Pre oblasť: podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať certifikáciu strelných zbraní a streliva, 

pyrotechnických výrobkov a výbušnín na civilné použitie v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto 

rozhodnutiu a k Osvedčeniu o akreditácii č. P-021. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia 

a osvedčenia o akreditácii č. P-021 a informácie vyplývajúce z prílohy majú povahu výroku rozhodnutia.     

 

Akreditované činnosti sa uskutočňujú v: Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec, Certifikačný 

orgán certifikujúci výrobky, 018 41  Dubnica nad Váhom. 

 

Akreditovaná osoba preukazuje spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením požiadaviek normy        

ISO/IEC 17065: 2012. 
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Akreditácia sa udeľuje na dobu od 24.04.2019 do 14.07.2020, pričom toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 

uplynutím lehoty na podanie odvolania v zmysle ustanovenia § 54 ods. 2 správneho poriadku alebo 

písomným vzdaním sa odvolania doručeným Slovenskej národnej akreditačnej službe.   

 

Slovenská národná akreditačná služba vydáva súčasne s týmto rozhodnutím Osvedčenie o akreditácii      

č. P-021. 

 

Slovenská národná akreditačná služba týmto rozhodnutím zároveň ruší svoje rozhodnutie 

č. 013/6815/2017/1 zo dňa 04.05.2017. 

 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Slovenská národná akreditačná služba svojím rozhodnutím číslo 013/6815/2017/1 zo dňa 04.05.2017 

udelila akreditovanej osobe akreditáciu pre oblasť: podľa požiadaviek ISO/IEC 17065: 2012 vykonávať 

certifikáciu strelných zbraní a streliva, pyrotechnických výrobkov a výbušnín na civilné použitie v rozsahu 

uvedenom v prílohe k rozhodnutiu č. 013/6815/2017/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č. P-021 zo dňa 

04.05.2017. 

Slovenskej národnej akreditačnej službe bol dňa 05.04.2019 doručený list Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo č. UNMS/01332/2019-801/003308/2019. Predmetným listom Úrad pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo oznámil Slovenskej národnej akreditačnej službe potrebu 

vykonania zmien v rozsahu akreditácie akreditovanej osoby z titulu legislatívnych zmien.  

Podľa § 7 ods. 5 zákona o akreditácii „ak akreditovaná osoba oznámi zmeny podľa § 6 ods. 2 písm. f) 

prvého až tretieho a piateho bodu alebo ak sa o týchto zmenách dozvie akreditačný orgán na základe 

vlastného zistenia, vydá rozhodnutie o udelení akreditácie, v ktorom zohľadní zmeny, ak zistí, že 

akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky“.  

Na základe uvedeného Slovenská národná akreditačná služba upravila rozsah akreditácie akreditovanej 

osoby a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

Slovenská národná akreditačná služba súčasne s týmto rozhodnutím vydáva podľa § 5 ods. 5 zákona 

o akreditácii aj Osvedčenie o akreditácii č. P-021. 

 

 

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 

podáva na adresu Slovenskej národnej akreditačnej služby, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.  

Toto rozhodnutie je v zmysle ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov, preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Senčák 

           riaditeľ 


