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1    Žiadateľ:  

  

 Adresa a štát:  

 

 IČO: IČ pre DPH: DIČ: 

 

 Bankové spojenie: IBAN:  BIC/SWIFT: 

 

 Zastúpený (štatutárny zástupca): 

 tel., fax, e-mail: 

 Zmocnený pracovník : 

 tel., fax, e-mail: 

 

2 Výrobca (pokiaľ nie je žiadateľom): 

 

Adresa a štát: 

   

 

3 Údaje o výrobku 

Výrobok (typ, varianty, obchodný názov): 

 

 

 Materiálové zloženie: 

  

 Účel použitia:  

 

 

 

 

Bol na výrobok už vydaný certifikát: *) ÁNO (uveďte číslo) 

  NIE 

Technická dokumentácia na posudzovanie zhody: 

 

 
 

 

Poznámka: *) čo sa nehodí prečiarknite  

 

ŽIADOSŤ VÝROBCU/DOVOZCU*) 

1.   Na vykonanie skúšok vlastností typu výrobku *) 

2.   Na certifikáciu typu výrobku *) 
podľa zákona, predpisu, technickej špecifikácie a pod. (uviesť akého)  

 

 

Vyplní Certifikačný orgán: 

 č. žiadosti:                                          dňa:                                                 č. úlohy: 

Číslo vzorky:                                      dňa:                                                  prijal: 
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4 Sprievodná dokumentácia k žiadosti 

– Doklad o právnej subjektivite žiadateľa (výpis z obchodného registra, živnostenský list) 

– Špecifikácia materiálu výrobku (materiálový list, bezpečnostný list, zdravotná  

neškodnosť, špeciálne vlastnosti)  

– Technická dokumentácia (predpis, v ktorom sú deklarované vlastnosti výrobku)  

– Výkresová dokumentácia 

– Stručný popis technológie výroby 

– Rozsah použitia, podmienky pre aplikáciu, montážny predpis, údržba,  

životnosť a pod.  

– Výsledky skúšok (protokoly, osvedčenia certifikáty a pod.)  

– Certifikát systému kvality  

– Vzorky podľa špecifikácie certifikačného orgánu (umožniť odber, alebo dodať vzorky)  

 

5 Vyhlásenie výrobcu 

– Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje v tejto žiadosti, predloženej dokumentácii, ako 

aj ostatné údaje sú úplné a vystihujú  stav výrobku ku dňu vystavenia tejto žiadosti. 

– Žiadosť na vykonanie skúšok / na certifikáciu výrobku*) som nepodal inému certifikačnému 

orgánu. 

– Výrobok je pripravený na odber od (dátum):  

– Vzorky po skúškach žiadam*):    vrátiť         /          zlikvidovať  

 
6 Povinnosti výrobcu/dovozcu 

– Dodať potrebnú dokumentáciu 

– Umožniť odber vzoriek 

– Zabezpečiť súčinnosť s certifikačným orgánom pri výkone  

 

7 Obchodno – právne vzťahy 

Budú riešené v samostatnej zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka, 

nadväzujúcej na túto žiadosť.  

Certifikačný orgán začne vykonávať žiadané práce až po uzatvorení zmluvy o budúcej 

zmluve podľa § 289 Obchodného zákonníka a po uhradení zálohovej faktúry. 

 

Výrobca/dovozca: 

urobí všetky opatrenia na vykonanie hodnotenia (previerky dokumentácie a prístupu do všetkých 

oblastí, k záznamom, nepoužije certifikáciu takým spôsobom, ktorý by o certifikačnom orgáne 

vytváral zlú mienku, a nezverejní žiadne vyhlásenia týkajúce sa výrobku, ktoré certifikačný orgán 

môže pokladať za zavádzajúce a nekompetentné. Po zastavení alebo zrušení certifikácie prestane 

používať všetky reklamné materiály, ktoré obsahujú zmienku o certifikácii a na požiadanie 

certifikačného orgánu vráti certifikačnú dokumentáciu. Certifikáciu použije iba na označenie, že 

certifikované výrobky sú v zhode so stanovenými normami. Zabezpečí, že žiaden certifikačný 

dokument, značka alebo správa alebo ich časť sa nepoužije zavádzajúcim spôsobom. Pri citovaní 

certifikovaného výrobku v oznamovacích prostriedkoch (dokumentácia, brožúra alebo inzerát) 

bude konať podľa požiadaviek certifikačného orgánu. 

 

8 Poznámky k vyplneniu žiadosti 

Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku vyrábaného v tuzemsku alebo dovážaného 

do SR, pre každého výrobcu a pre každú krajinu výroby. 

Žiadosť a sprievodná dokumentácia musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Žiadosť  odosielajte v dvoch vyhotoveniach. 

 

 

V  .......................... dňa 

 Meno oprávneného zástupcu Podpis, pečiatka 
 


