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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 01/18 
Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Operačná galoša celogumová, vzor N270162 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu (výber z požiadaviek EN 

ISO 20347:2012). 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 122/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00122/111/1/2018 zo dňa 30. mája 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO a.s., 

Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 16.7.2018         Ing. Miroslav Záluszký 
            Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
mailto:info@novesta.sk
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 02A/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv kombinovaná pracovná na profesionálne použitie, vzor N271139 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 165/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00165/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 19.09.2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

         Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
mailto:info@novesta.sk
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 02B/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv kombinovaná pracovná na profesionálne použitie, vzor N251131 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 165/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00165/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 19.09.2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

           Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
mailto:info@novesta.sk
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 03/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová pracovná na profesionálne použitie, vzor N170004 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 166/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00166/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 19. 9. 2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

         Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
mailto:info@novesta.sk
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 04/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová pracovná na profesionálne použitie, vzor N250142 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 167/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00167/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 19. 9. 2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

                      Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
mailto:info@novesta.sk
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 05/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová pracovná na profesionálne použitie, vzor N270155 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 164/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00164/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 19. 9. 2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

         Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
mailto:info@novesta.sk
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 06/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Elektroizolačná prezuvková obuv, vzor N270156 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa 

harmonizovaných noriem EN 50321-1:2018 (elektrická trieda 0).  

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 168/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00168/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

a skúškach výrobku v ľubovoľných intervaloch (modul C2) stanovená v prílohe VII„ Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení 

smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 

1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 19. 9. 2018                    Ing. Miroslav Záluszký 

         Generálny riaditeľ  
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 07/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová pracovná na profesionálne použitie, vzor N271143 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 178/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00178/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 1. 10. 2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  

http://www.novesta.sk/
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 08/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová pracovná na profesionálne použitie, vzor N271161 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 178/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00178/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 1. 10. 2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  
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EÚ 

VYHLÁSENIE  O ZHODE č. 09/18 

Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová pracovná na profesionálne použitie, vzor N270169 

pri určenom použití spĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia stanovených v prílohe II 

a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh 

s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

425/2016 o osobných ochranných prostriedkoch a zrušení smernice Rady 89/686/EHS z 9. marca 2016 

a s technickými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách výrobcu podľa EN ISO 

20347:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 178/18 ako podklad na vystavenie 

EÚ certifikátu typu 00178/111/1/2018 zo dňa 18. septembra 2018 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO 

a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

je predmetom postupu posudzovania zhody podľa kapitoly IV „EÚ skúška typu (modul B) 

stanovená v prílohe V, za ktorou nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby 

(modul C) stanovená v prílohe VI„ Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 425/2016 

o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS, pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Generála Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 1. 10. 2018                   Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  
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ES 

VYHLÁSENIE  O ZHODE 
Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný nový osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv pre hasičov, vzor N270147 

je pri určenom použití bezpečný a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých 

výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 

35/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na OOP preberajúceho smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych 

predpisov členských štátov súvisiacich s OOP v platnom znení a s požiadavkami harmonizovanej technickej 

normy EN 15090:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 100/15 ako podklad na vystavenie 

certifikátu typu 00100/111/1/2015 dňa 31. októbra 2015 notifikovanou osobou č. 2369, VIPO a.s., 

Partizánske, SR. 

je predmetom postupu  stanoveného v §7 nariadenia vlády SR č. 35/2008 Z.z. pod dohľadom 

notifikovanej osoby č. 2369, VIPO a.s., Partizánske, SR. 

posúdenie zhody bolo vykonané v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, písmeno b) a písmeno c) 

zákona č. 264/199 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanie zhody a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 01.07.2016         Ing. Miroslav Záluszký 

         Generálny riaditeľ  
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ES 

VYHLÁSENIE  O ZHODE 
Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný nový osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová bezpečnostná s odolnosťou proti prerezaniu 

reťazovou pílou, vzor N270149 (súbežný vzor N271150) 

je pri určenom použití bezpečný a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých 

výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 

35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na OOP preberajúceho smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych 

predpisov členských štátov súvisiacich s OOP v platnom znení a s požiadavkami harmonizovanej technickej 

normy EN ISO 17249:2013. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 006/14 zo dňa 31. januára 2014 

ako podklad na vystavenie certifikátu typu 00006/111/1/2014 zo dňa 31. januára 2014 notifikovanou 

osobou č. 2369, VIPO a.s., Partizánske, SR. 

posúdenie zhody bolo vykonané v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, písmeno b) zákona č. 

264/199 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanie zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 23.5.2017                    Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  
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ES 

VYHLÁSENIE  O ZHODE 
Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný nový osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová bezpečnostná na profesionálne použitie, vzor N271148  

je pri určenom použití bezpečný a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých 

výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 

35/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na OOP preberajúceho smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych 

predpisov členských štátov súvisiacich s OOP v platnom znení a s požiadavkami harmonizovaných 

technických noriem EN ISO 20345:2011. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č.007/14 zo dňa 31. januára 2014 

ako podklad na vystavenie certifikátu typu 00007/111/1/2014 zo dňa 31. januára 2014 notifikovanou 

osobou č. 2369, VIPO a.s., Partizánske, SR. 

posúdenie zhody bolo vykonané v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, písmeno b) zákona č. 

264/199 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanie zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 23.5.2017                    Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  
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ES 

VYHLÁSENIE  O ZHODE 
Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný nový osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová bezpečnostná s odolnosťou proti prerezaniu 

reťazovou pílou, vzor N470001 

je pri určenom použití bezpečný a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých 

výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 

35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na OOP preberajúceho smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych 

predpisov členských štátov súvisiacich s OOP v platnom znení a s požiadavkami harmonizovanej technickej 

normy EN ISO 17249:2013. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č. 068/14 zo dňa 25. júna 2014 ako 

podklad na vystavenie certifikátu typu 00068/111/1/2014 zo dňa 25. júna 2014 notifikovanou osobou 

č. 2369, VIPO a.s., Partizánske, SR. 

posúdenie zhody bolo vykonané v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, písmeno b) zákona č. 

264/199 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanie zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 23.5.2017                    Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  
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ES 

VYHLÁSENIE  O ZHODE 
Výrobca: 

NOVESTA, a.s., Nitrianska cesta 503/60, 958 01 Partizánske, SR 

IČO  34 152 024 

vyhlasuje, že nižšie popísaný nový osobný ochranný prostriedok (ďalej len OOP): 

Obuv celogumová bezpečnostná na profesionálne použitie, vzor N471002  

je pri určenom použití bezpečný a výrobca prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých 

výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 

35/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 

zhody na OOP preberajúceho smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o zbližovaní právnych 

predpisov členských štátov súvisiacich s OOP v platnom znení a s požiadavkami harmonizovaných 

technických noriem EN ISO 20345:2012. 

je identický s OOP, na ktorý bol vydaný záverečný protokol č.093/14 zo dňa 28. augusta 2014 

ako podklad na vystavenie certifikátu typu 00093/111/1/2014 zo dňa 28. augusta 2014 notifikovanou 

osobou č. 2369, VIPO a.s., Partizánske, SR. 

posúdenie zhody bolo vykonané v zmysle ustanovenia § 12, ods. 3, písmeno b) zákona č. 

264/199 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovanie zhody a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

V Partizánskom dňa 23.5.2017                    Ing. Miroslav Záluszký 

        Generálny riaditeľ  
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