
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE 
 
 

Vyhlásenie o zhode vydáva 
 Meno, názov:  OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.   
 Adresa:  Dukelská 19, 085 01 Bardejov   
 IČO:  36458503    
 
ako výrobca výrobku 
Názov:  Bezpečnostná obuv   
Typ:                       S15183 
Popis a funkcia výrobku:   Bezpečnostná obuv určená na ochranu nôh počas celého roka, z kombinácie 
prírodného usňového vrchového materiálu a textilného materiálu, s podšívkou z textilného materiálu 
s membránou GORE-TEX CROSSTECH, ktorý chráni nohu pred prienikom vody a bežných chemikálií 
a zabezpečuje nohe hygienický komfort odvodom vlhkosti z vnútra obuvi von. Topánka je vybavená 
bezpečnostnou tužinkou ochraňujúcou prsty nôh pred pádom ťažších predmetov. Materiály chránia nohu pred 
bežným poranením, špinou a vlhkosťou.  Gumená podošva so zabudovanou oceľovou stielkou zaisťuje nohe 
ochranu pred prienikom ostrých premetov odspodu, ako aj dostatočný útlm energie v päte počas chôdze 
i behu.  

 
Výrobca vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že: 

 
 

uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijal opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda 
všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/425 z 9.3.2016 o osobných ochranných 
prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS a požiadavkami harmonizovaných technických 
noriem: EN ISO 20344:2011 a EN ISO 20345:2011. 
 
 
     Uvedený výrobok je identický s osobným ochranným prostriedkom, na ktorý bol vydaný 
záverečný protokol č. 016/21 zo dňa 29.01.2021, ako podklad na vystavenie certifikátu EÚ skúšky 
typu č.00016/111/1/2021 zo dňa 29.01.2021, ktorý vydala notifikovaná osoba č. 2369 VIPO, a. s., 
Gen. Svobodu 1069/4, 958 01  Partizánske. 
 
     Posúdenie zhody bolo vykonané podľa postupu stanoveného v kapitole IV, článok 19, odstavec b 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/425 z 9.3.2016 o osobných ochranných 
prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS [EÚ skúška typu (modul B) stanovená  
v prílohe V a zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C) stanovená v prílohe 
VI]. 
 

 
 
 
 
 
V Bardejove, dňa 29.01.2021                                                                       Ing. Miroslav Matys 
                            konateľ spoločnosti 
                                                                                                               OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 


