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Žiadosť 

o vydanie SK technického posúdenia stavebného výrobku 

v zmysle ustanovenia § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

č. ................................. 
(vyplní autorizovaná osoba) 

 
Žiadateľ / výrobca žiada o: (označí sa krížikom) 

 vypracovanie SK technického posúdenia podľa § 3 zákona  

 a 

 následne o posúdenie parametrov (vyplniť údaje v bode 4 tejto žiadosti) 

 

v zmysle predpisov:  

 zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) 

 vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

preukazovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.  (ďalej len „vyhláška“) 
 

1. Žiadateľ:   

Obchodné meno (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)   

 

Adresa (ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)   

 

IČO:   IČ DPH:   Registrácia: (DRČ) 

 

Zastúpený: (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)   

 

Zmocnený pracovník: (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)   

 

Bankové spojenie: sídlo banky:  IBAN: 

 číslo účtu:  BIC/SWIFT: 

 

2. Výrobca: (vyplní sa, ak žiadateľ nie je zároveň výrobca) 

Obchodné meno (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)   

 

Adresa (ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)   

 

IČO:   IČ DPH: Registrácia: (DRČ) 

 

Zastúpený: (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)   

 

Zmocnený pracovník: (meno, funkcia, telefón, fax, e-mail)  

 

Miesto(a) výroby (názov výrobne, ulica, mesto, štát): 

 

 

mailto:andocova@vusapl.sk
http://www.vusapl.sk/
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3. Výrobok 

Druh výrobku, obchodný názov:   

 

Typ (podrobné označenie všetkých jeho typov a variantov podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, 

katalógu a pod., vyrábaných rovnakou technológiou):  

 

 
Výrobok tohto typu a druhu sa vyrába v ......... vyhotoveniach (variantoch). 

Typové značky všetkých druhov výrobku obsiahnutých v skúšanom type:  

 

Názov technického predpisu alebo technickej normy, ktorá nie je určenou normou, ale jej obsah sa má použiť ako 

podklad na technické posudzovanie (v ktorej sa uvádzajú deklarované vlastnosti výrobku):  

 

 
Označenie skupiny výrobku podľa prílohy č. 1 vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013  Z. z. v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.: 

 

Účel a spôsob použitia výrobku v stavbe, spôsob jeho trvalého a pevného zabudovania do stavby, prípadné obmedzenia 

jeho použitia:  

 

 

 

Doplňujúce údaje o výrobku (ak sú relevantné) 

Trieda reakcie na oheň: 
(podľa EN 13501-1)  

Trieda požiarnych charakteristík striech/strešných krytín namáhaných vonkajším ohňom, ak sa vzťahuje:  
(podľa EN 13501-5) 

Pri výrobe sa používajú prostriedky na znižovanie horľavosti:  áno  nie 

 

4. Posudzovanie parametrov stavebného výrobku 

(Vyplní sa v prípade, ak máte záujem vykonať posudzovanie parametrov u AO SK06 hneď po vydaní SK TP) 

Na základe vydaného SK technického posúdenia č.  ..............................  žiadame o:  

(požadovaný úkon označte!) 

 certifikáciu nemennosti parametrov výrobku – systém  (I+ a I) 

 certifikáciu zhody systému riadenia výroby – systém (II+) 

 určenie typu výrobku – systém (III) 

 technickú pomoc pri posúdení parametrov výrobku – systém (IV) 

 

5. Bolo už pre výrobok vykonané posúdenie parametrov alebo vydané technické posúdenie  

podľa nariadenia alebo zákona (alebo preukázaná zhoda podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)? 

  áno (uvedie sa číslo certifikátu alebo iného dokumentu):   

 áno, žiadam o rozšírenie uvedeného (uvedie sa číslo certifikátu alebo. iného dokumentu):   

 nie 

 

6. Sprievodné doklady k žiadosti 
Informácie o výrobku  

- podrobný technický popis a technické výkresy, technické listy, statický výpočet 
- údaje o zamýšľanom použití 
- zoznam ostatných technických špecifikácií a predpisov platných pre výrobok a výrobu 
- stručný popis technológie výroby 
- kópie protokolov o vykonaných skúškach u iných skúšobných laboratórií, vydaných certifikátov, správ z auditu kvality alebo správ o 

vykonanom dohľade nad systémom riadenia  výroby 
  Príloha č.  

 

Kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu Príloha č.  
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V prípade, že žiadosť podáva zástupca výrobcu (podľa bodu 2 žiadosti) originál alebo notársky overená kópia súhlasu 

resp. splnomocnenia výrobcu pre žiadateľa s uvedením rozsahu zastupovania  Príloha č.  

 

7. Vyhlásenie žiadateľa / výrobcu 

Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predložená dokumentácia a ostatné údaje sú úplné 

a vystihujú stav ku dňu podania tejto žiadosti.  

Žiadateľ/výrobca vyhlasuje, že nepodal rovnakú žiadosť na výrobok uvedený v čl. 3 inej autorizovanej/notifikovanej osobe, 

resp. žiadosť nebola prijatá.  
(Nepravdivosť tohto prehlásenia je postihnuteľná podľa zákona.) 

 

8. Ďalšie požiadavky na žiadateľa / výrobcu  

Dodať podklady potrebné na posúdenie parametrov výrobku v slovenskom jazyku (ak nie je dohodnuté inak). 

Umožniť odber, resp. predložiť vzorku výrobku na výkon skúšok v stanovenom termíne. Umožniť výkon počiatočnej 

inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby a priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a kontrolných 

skúšok v stanovenom termíne. 

Zabezpečiť súčinnosť pri výkone posudzovania parametrov v rozsahu požadovanom autorizovanou osobou. 

9 Obchodno-právne vzťahy 

Budú riešené v samostatnej zmluve uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka, nadväzujúcej na túto žiadosť. 

 

Autorizovaná osoba môže začať vykonávať žiadané práce po uzatvorení zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa § 289 

Obchodného zákonníka, v prípade rozsiahlejšej činnosti do uzatvorenia zmluvy. 

 

V                   dňa  

 

Oprávnený zástupca žiadateľa: Za autorizovanú / notifikovanú osobu zaevidoval: 

 

meno:  dňa  

 

podpis: ................................... podpis: ................................... 

 

Pečiatka žiadateľa  
 

 
Poznámky k vyplneniu žiadosti: 

Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý druh výrobku vyrábaného jedným výrobcom v členskom štáte alebo v zahraničí. 

Sprievodné doklady podľa bodu 6, ktoré sa týkajú súčasne viacerých výrobkov požadovaných na posúdenie parametrov výrobku, stačí priložiť k jednej žiadosti 
a v ostatných  uviesť odkaz. 

Žiadosť odosielajte v  dvoch vyhotoveniach, sprievodné doklady 1x  doporučene  na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti. 

Upozorňujeme, že zaevidovaním žiadosti sa nepotvrdzuje jej úplnosť. Proces posúdenia parametrov výrobku môže byť začatý až po doplnení predpísaných 
údajov a doručení všetkých požadovaných sprievodných materiálov v zmysle § 21 ods. 2) a ods. 3) zákona. 

Informácie pre žiadateľa / výrobcu 

Posúdením parametrov možno overiť len vlastnosti stavebného výrobku uvedené v technických špecifikáciách definovaných nariadením alebo zákonom. 
Pretože nutnosť posúdiť parametre týchto vlastností sa vzťahuje na všetkých výrobcov a všetky výrobky rovnakého druhu, je pre  úspešnosť výrobku na trhu 

možné preukázať prostredníctvom nezávislej tretej osoby aj ďalšie vlastnosti výrobku, tie, ktorými sa odlišuje od konkurenčných výrobkov, a ktoré sú dôležité 

pre výber výrobku jeho budúcimi používateľmi. 

Pre žiadateľa je finančne i časovo výhodné súčasne s posúdením parametrov vykonať certifikáciu ďalších vlastností výrobku a získať certifikát Akreditovaného 

certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov VÚSAPL, a.s., reg. č. P-011, prípadne overiť vlastnosti výrobku skúškami v príslušnom akreditovanom 

skúšobnom laboratóriu VÚSAPL, a s., reg. č. S-043. 

V prípade Vášho záujmu uveďte, ktoré ďalšie vlastnosti výrobku žiadate overiť certifikátom resp. skúškami: 

Certifikáciu resp. skúšky vykoná VÚSAPL, a.s. na základe osobitnej zmluvy. Podrobné informácie Vám poskytneme na adrese uvedenej v záhlaví tejto žiadosti.  


