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            VÚSAPL, a.s. 

 Novozámocká 179,  949 05 Nitra 5, Slovenská republika  

SK06, TP06 Autorizovaná osoba MDV SR         Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov          Notifikovaná osoba 1479 

 
 

Žiadosť výrobcu o vykonanie technickej pomoci 

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

      bližšie špecifikovať druh technickej pomoci: (skúšky, posúdenie dokumentácie s normou,  
                            vypracovanie vyhlásenia zhody, vzoru značky zhody a pod.) 
 

1. Výrobca :   

1. Meno, názov: 

2. Adresa: 

3. Zastúpený : (meno, funkcia, telefón, fax)     

 
2. Zástupca : ( Vyplní sa u zahraničných výrobkoch, vtedy, ak žiadosť podáva tuzemský zástupca  

                                      zahraničného výrobcu) 

1. Meno, názov: 

2. Adresa: 

3. IČO :        IČ pre DPH:    4 DIČ :  

5. Zastúpený : (meno, funkcia, telefón, fax) 

6. Zmocnený pracovník : (meno, funkcia, telefón, fax) 

7. Bankové spojenie: IBAN:  

 číslo účtu: BIC/SWIFT:  

3. Výrobok :  

 

1. KP : (klasifikácia produkcie)  

2. PCS : (položka colného sadzobníka) 

3. ČZ: (označenie výrobkov predpisov SR vyplní autorizovaná osoba) 
4. Miesto výroby : (uvedie sa úplná adresa miesta výroby) 

4. Údaje o výrobku a výrobe 

1. Výrobok tohto typu a druhu sa vyrába v ....................... vyhotoveniach (variantoch). 
Typové značky všetkých druhov výrobku obsiahnutých v skúšanom type: 

2. Predpisy a technické špecifikácie, v ktorých sú uvedené požadované vlastnosti 
výrobku: 

3. Vhodnosť výrobku na použitie: 

4. Údaje o predchádzajúcej skúške: (uviesť protokoly, certifikáty a pod., kto, kedy ich 
vykonal a na akom výrobku a priložiť podľa príloh) 
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5. Sprievodné doklady žiadosti 

1. Výkresová dokumentácia; statický výpočet; a pod.  

Príloha č. .......... 

2. Zoznam všetkých technických špecifikácií a technických osvedčení vzťahujúcich sa na 
daný výrobok alebo na podobné výrobky. 

Príloha č. .......... 

3. Zoznam ostatných predpisov platných pre výrobok a výrobu. 

Príloha č. .......... 

4. Stručný popis technológie výroby. 

Príloha č. .......... 

5. Výsledky skúšok, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných inštitúcií. 

Príloha č. .......... 

6. Ďalšie doklady (napr. certifikáty, resp. dodacie listy vstupných materiálov). 

Príloha č. .......... 

7. Certifikáty systému kvality alebo doklad o vykonaných inšpekciách a o kladnom 
výsledku kontroly podmienok stálej kvality vo výrobe. 

Príloha č. .......... 

6. Vyhlásenie výrobcu, resp. žiadateľa o type výrobku 

Výrobok je ako typ vývojovo ukončený. Údaje uvedené v tejto žiadosti na vykonanie 
technickej pomoci, predložená dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav 
výrobku ku dňu vystavenia tejto žiadosti.  

(VÚSAPL, a.s. Nitra nesie zodpovednosť len v rozsahu dodaných podkladov a tohto 
vyhlásenia) 

7. Povinnosti výrobcu, resp. žiadateľa sú: 

• dodať podklady potrebné na výkon počiatočnej inšpekcie v slovenskom jazyku, ak je to 
súčasťou technickej pomoci 

• predložiť splnomocnenie výrobcu na zastupovanie pri konaní, ak žiadosť nepodáva 
priamo výrobca,  

• umožniť odber, resp. predložiť vzorku výrobku na výkon počiatočnej skúšky  
v stanovenom termíne, ak je to súčasťou technickej pomoci 

• zabezpečiť súčinnosť pri počiatočnej skúške v rozsahu požadovanom VÚSAPL, a.s. Nitra  

8. Obchodno–právne vzťahy 

Tieto vzťahy rieši samostatná "zmluva", uzatvorená podľa § 591 a nasl. Obchodného 
zákonníka, nadväzujúca na túto žiadosť. VÚSAPL, a.s. Nitra začne vykonávať žiadané 
práce až po uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve podľa § 289 Obchodného zákonníka, 
ak si to rozsah prác vyžaduje. 
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Poznámky na vyplnenie žiadosti 

Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku vyrábaného v tuzemsku alebo výrobku 
dovážaného a za každú výrobňu. Sprievodné doklady podľa časti 5, ktoré sa súčasne týkajú 
viacerých výrobkov, stačí priložiť k jednej žiadosti a v ostatných žiadostiach uviesť odkaz. Žiadosť 
sa odosiela v dvoch vyhotoveniach, sprievodné doklady 1-krát, doporučene. 

 

 

 

 

Vystavené dňa ...................... v ....................  
 
   
Meno a funkcia zástupcu                  
výrobcu, resp. žiadateľa  ....................................................                 .......................................... 
                                                                                                               Podpis/pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za VÚSAPL, a.s. Nitra žiadosť zaevidoval: 
       
 
 
dňa: ........................                                                                            .......................................... 
                                                                                                               Podpis/pečiatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


