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1 PREDMET PRAVIDIEL 
Tieto pravidlá nadväzujú na Všeobecné pravidlá udeľovania Značky kvality TSÚS a Smernice TSÚS 
S 33 a S 07. 
 
Vzťahujú sa na keramické obkladové prvky, ktorých zhoda v  zmysle smernice a zákona 
o stavebných výrobkoch sa preukazuje v systéme 3 ak výrobca deklaruje že ide o výrobok ktorý sa 
podriaďuje predpisom na obsah nebezpečných látok  a požiadavkám na bezpečnosť v používaní, t.j. 
úloha pre notifikovanú osobu sa obmedzí na tieto vlastnosti a v systéme 4, t. j. bez účasti notifikova-
nej osoby. Na túto skupinu výrobkov sa vzťahujú nasledujúce technické špecifikácie: 
EN 14411: 2006   Keramické obkladové prvky. Definície, klasifikácia, vlastnosti a označovanie  
 (identická s STN EN 14411: 2007) 
 
 

2 ZNAČKA KVALITY TSÚS 
2.1 VÝZNAM ZNAČKY 

Značka kvality TSÚS (ďalej len „Značka“), je značkou na výrobok identifikujúcou certifikáciu treťou 
stranou, preukazujúcou používateľom a spotrebiteľom zhodu výrobkov s požiadavkami príslušnej 
technickej podmienky TSÚS. Udeľuje sa po úspešnom absolvovaní certifikačného postupu, pozostá-
vajúceho zo skúšok zhody (skúšky typu), posúdenia zdokumentovanej vnútropodnikovej kontroly 
príslušnej výrobnej linky, inšpekcie na mieste výroby (počiatočnej inšpekcie) a z dohľadu (priebežnej 
inšpekcie a kontrolných skúšok). 
 

2.2 UMIESTŇOVANIE ZNAČKY 
V zásade sa Značka dáva na samotný výrobok. Ak je umiestnenie na výrobok nemožné alebo ne-
praktické, Značka sa umiestni na obal výrobku, na štítok pripevnený naň, do návodu na používanie 
alebo do sprievodnej obchodnej dokumentácie. 
 
Nech je veľkosť Značky pri použití alebo reprodukovaní akákoľvek, proporcie udané v kalibrovanom 
nákrese uvedenom v prílohe všeobecných pravidiel sa musia dodržať. 
 
Značka obsahuje identifikačný kód označujúci číslo udelenej licencie na jej použitie. 
 

2.3 OCHRANA ZNAČKY  
Len žiadatelia, ktorí dostali licenciu na označovanie Značkou prostredníctvom postupov uvedených 
v tomto dokumente, sú oprávnení ju používať. 
 
Akékoľvek nedodržanie tohto dokumentu vystaví držiteľa práva na používanie Značky krokom, ktoré 
sú uvedené v článku 5.4. 
 

 

3 CERTIFIKAČNÝ POSTUP NA UDELENIE PRÁVA POUŽÍVAŤ ZNAČKU KVALITY 
TSÚS 

3.1 ŽIADOSŤ 
3.1.1 Žiadateľ, ktorý si želá získať právo na používanie Značky, predloží žiadosť adresovanú certifikačné-

mu orgánu TSÚS na výrobky (pozri formulár žiadosti v Prílohe 1). Platí, že na certifikáciu všetkých 
výrobkov podľa týchto pravidiel sa môže podať jedna žiadosť za každú výrobňu. 

 
3.1.2 TSÚS na základe doručenej žiadosti predloží žiadateľovi návrh zmluvy o certifikácii výrobku, v ktorej 

sa stanovia podmienky predchádzajúce vydaniu certifikátu výrobku. V zmysle týchto pravidiel 
v prípade úspešného absolvovania certifikačného procesu, pri ktorom budú splnené požiadavky prí-
slušnej normy, výrobcovi na dané výrobky bude vydaný certifikát výrobku s právom na označovanie 
týchto výrobkov Značkou1, na čo s ním bude uzatvorená licenčná zmluva. 

 
 

1 Súčasné používanie Značky a značky zhody Keymark nie je vylúčené. 
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3.2 VÝROBOK 
3.2.1 V zmysle týchto pravidiel musí mať výrobca pred udelením práva používať Značku zavedený systém 

vnútropodnikovej kontroly a vykonávať plánované skúšky a môže mať vykonané počiatočné skúšky 
typu. Zoznam vlastností nutných pre udelenie Značky kvality TSÚS je stanovený v tejto technickej 
podmienke pre daný druh výrobku v závislosti od jeho účelu konečného použitia (Príloha 2), kde je aj 
presné rozdelenie vlastností, ktoré výrobca musí mať overené (vyznačené hrubým písmom) a  vlast-
ností ktoré výrobca nemusí mať overené (označené kurzívou). Ak niektorú vlastnosť  výrobca nepo-
žaduje skúšať, resp. nepredloží výsledky už vykonaných skúšok (budú sa akceptovať len výsledky 
skúšok vykonané v TZÚS Praha), v certifikáte sa uvedie, že výrobca danú vlastnosť nedeklaruje 
(príklad uvedený v Prílohe 3). Kontrolné skúšky podľa bodu 3.4 sa budú vykonávať v laboratóriu 
TSÚS, nie je možné nahradiť ich predložením už vykonaných skúšok v inom laboratóriu. Vykonáva-
nie plánovaných skúšok v laboratóriu TSÚS nie je podmienkou.  

 
3.2.2 Na výrobu sa nesmú používať vstupné suroviny obsahujúce zakázané alebo uvoľňujúce nebezpeč-

né látky (napr. azbest, resp. ekvivalent radónu v neprípustnom množstve) podľa predpisov krajiny 
určenia výrobku. Výrobca musí predložiť o tejto skutočnosti inšpektorovi TSÚS hodnoverný doklad, 
napr. kartu bezpečnostných údajov alebo výsledky merania hmotnostnej aktivity radónu vstupných 
komponentov.  

 
3.2.3 Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené vo vyššie spomenutých tabuľkách a v odseku 3.2.2, sa považujú za 

spĺňajúce požiadavky pre vydanie certifikátu výrobku bez ďalšieho skúmania.  
 
 
3.3 POČIATOČNÁ INŠPEKCIA A SKÚŠKY TYPU 
3.3.1 Po obdržaní zmluvy spomínanej v odseku 3.1.2 TSÚS dohodne so žiadateľom nevyhnutné organi-

začné kroky na počiatočnú inšpekciu vo výrobni a na skúšky typu. 
 
3.3.2 Inšpekcia výrobne a vnútropodnikovej kontroly sa vykonáva podľa programu, ktorý sa výrobcovi 

predkladá na odsúhlasenie vo forme dotazníka v Prílohe 4. Ten je povinný pripraviť odpovede 
a zaslať ich inšpektorovi aspoň 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom inšpekčnej návštevy 
výrobne. V odôvodnených prípadoch je možné tento termín po dohode s inšpektorom skrátiť. Počia-
točná inšpekcia vo výrobni zahŕňa dokumentáciu podobnú výrobnej zohľadňujúcu prvky EN ISO 
9001 a proces(y) príslušnej výrobnej linky (liniek) od surovín až po uskladnenie výrobkov a zahŕňa 
posúdenie vnútropodnikovej kontroly výroby na príslušnej výrobnej linke. Platí, že jedna inšpekcia 
môže pokryť viac výrobných liniek a výrobkov podľa viacerých technických špecifikácií v jednej vý-
robni.  

 
3.3.3 Úlohou inšpektora pri miestnom šetrení je zistiť pravdivosť poskytnutých údajov a prediskutovanie 

nejasností. Pre úspešné zvládnutie inšpekcie na termín návštevy zhromaždí zodpovedný zástupca 
výrobcu u seba aj tie dokumenty z dotazníka, ktoré sa bežne u neho alebo v mieste výroby nearchi-
vujú, aby do nich mal inšpektor možnosť nahliadnuť. Povinnosťou inšpektora je tiež oboznámiť sa 
s výrobou od predvýrobnej etapy až po poskytovaný servis na predané výrobky. Zvyčajne obsahuje 
aj odber vzoriek výrobkov na skúšky typu.  

 
3.3.4 Skúšky výrobkov pri udeľovaní Značky sa vykonajú na reprezentantoch tak, aby boli pokryté všetky 

plošné rozmery/tvary, hrúbky, povrchové vyhotovenia výrobkov a pod. O odbere vzoriek sa vyhotoví 
protokol o odbere vzoriek podľa Prílohy 6. 

 
3.3.5 Dotazník vyplnený oboma zúčastnenými stranami slúži zároveň ako záznam o nezhodách 

a zhodnotenie inšpekcie. Výsledky počiatočnej inšpekcie sa zdokumentujú v súlade so smernicou 
TSÚS S 33 v Správe o počiatočnej inšpekcii a skúšky typu v súlade so smernicou TSÚS S 07 
v protokoloch o skúške. TSÚS informuje žiadateľa o výsledkoch počiatočnej inšpekcie a skúšok typu 
spolu s nevyhnutnými vysvetleniami. 
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3.4 PRIEBEŽNÁ INŠPEKCIA A KONTROLNÉ SKÚŠKY 
3.4.1 TSÚS organizuje dohľad nad výrobou a nad výrobkom samotným, aby sa zabezpečila trvalá zhoda 

so všetkými špecifikovanými požiadavkami na certifikáciu podľa týchto pravidiel. Pritom uplatní rov-
naký postup, ako sa uvádza v článku 3.3. Dotazník pre priebežnú inšpekciu je uvedený v Prílohe 5. 
Inšpekcie zahŕňajú kontrolu dokumentácie z vykonávania výrobnej kontroly vo výrobni u daného vý-
robku raz za 24 mesiacov ako aj odbery vzoriek na kontrolné skúšky raz za 24 mesiacov (v roku, 
keď budú vykonávané kontrolné skúšky výrobku nebude vykonávaná inšpekcia u výrobcu, t. j. že 
v tom istom roku neprebehne súčasné vykonávanie kontrolných skúšok výrobku aj inšpekcia 
u výrobcu).. Ak je to nevyhnutné, vzorky sa môžu odobrať z trhu.  

 
3.4.2 Čo sa týka výrobnej kontroly vo výrobni, osobitná pozornosť sa venuje akýmkoľvek zmenám vo vý-

robe alebo na výrobku, ktoré môžu ovplyvniť zhodu s výrobkom skúšaným pri skúške typu. Pri kon-
trolných skúškach sa v prvom rade skúšajú doposiaľ neoverované výrobky. Ak také nie sú, o výbere 
reprezentanta rozhodne inšpektor na základe údajov o objeme výroby za predchádzajúce obdobie, 
ktoré mu musí výrobca poskytnúť, alebo sa zvolí najrizikovejší výrobok. 

 
3.4.3 Dotazník vyplnený oboma zúčastnenými stranami slúži zároveň ako záznam o nezhodách 

a zhodnotenie inšpekcie. Výsledky priebežnej inšpekcie sa zdokumentujú v súlade so smernicou 
TSÚS S 33 v Správe o priebežnej inšpekcii a kontrolné skúšky v súlade so smernicou TSÚS S 07 
v protokoloch o skúške. 

 
3.5 KLASIFIKÁCIA NEZHÔD, NÁPRAVNÉ ČINNOSTI A DOPADY ZISTENÍ 
3.5.1 Nezhody zistené pri počiatočnej a priebežnej inšpekcii sa klasifikujú takto: 

1. Kritická nezhoda 
2. Podstatná nezhoda 
3. Nepodstatná nezhoda 

 
3.5.2 Kritická nezhoda 

V prípade zistenia kritickej nezhody pri počiatočnej inšpekcii je výsledok inšpekcie nevyhovujúci 
a TSÚS odmietne vydať certifikát výrobku. 
 
V prípade zistenia kritickej nezhody pri priebežnej inšpekcii je výsledok inšpekcie nevyhovujúci 
a TSÚS zruší certifikát výrobku a odníme mu právo označovať výrobok Značkou. 
 

3.5.3 Podstatná nezhoda 
V prípade zistenia podstatnej nezhody pri počiatočnej inšpekcii bude inšpekcia prerušená (ako dlho 
záleží od nezhody a rozhodnutia inšpektora). Výrobca bude vyzvaný na odstránenie nezhody. TSÚS 
umožní výrobcovi vykonanie nápravných činností v určenej lehote, ktorá nepresiahne 3 mesiace. Fy-
zickou kontrolou bude preverené odstránenie nezhody. Ak výrobca v stanovenom termíne závadu 
neodstráni bude výsledok inšpekcie nevyhovujúci a TSÚS odmietne vydať certifikát výrobku. 
 
V prípade zistenia podstatnej nezhody pri priebežnej inšpekcii bude inšpekcia ukončená a bude sta-
novený termín mimoriadnej inšpekcie, na ktorej sa preverí odstránenie tejto nezhody. TSÚS umožní 
výrobcovi vykonanie nápravných činností v určenej lehote, ktorá nepresiahne 2 mesiace. Ak výrobca 
v stanovenom termíne závadu neodstráni bude výsledok inšpekcie nevyhovujúci a TSÚS zruší certi-
fikát výrobku a odoberie mu právo označovať výrobok Značkou. 
 
Akékoľvek dodatočné preverovanie sa vykonáva na náklady výrobcu. 
 

3.5.4 Nepodstatná nezhoda 
V prípade zistenia nepodstatnej nezhody pri počiatočnej inšpekcii je výsledok inšpekcie vyhovujúci 
a TSÚS vydá certifikát výrobku. V správe o výsledku počiatočnej inšpekcie bude uvedený termín od-
stránenia nezhody a povinnosť výrobcu oznámiť odstránenie nezhody. Odstránenie nepodstatnej 
nezhody bude preverené v rámci riadne plánovanej priebežnej inšpekcie. 
 
V prípade zistenia nepodstatnej nezhody pri priebežnej inšpekcii je výsledok inšpekcie vyhovujúci 
a certifikát výrobku zostáva v platnosti. V správe bude uvedený termín odstránenia nezhody 
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a povinnosť výrobcu oznámiť odstránenie nezhody. Odstránenie nepodstatnej nezhody bude preve-
rené v rámci riadne plánovanej ďalšej priebežnej inšpekcie. 
 

3.5.5 Klasifikácia nezhôd je priamo vyznačená v inšpekčných dotazníkoch. 
 
 

4 POPLATKY 
Požiadaním o používanie alebo rozšírenie Značky na výrobok výrobcovia zároveň súhlasia s platbou 
za certifikačnú službu, ktorá pozostáva z: 
- poplatku za certifikáciu, splatného pred vydaním certifikátu; 
- poplatku za priebežnú inšpekciu, splatného 14 dní pred vykonaním priebežnej inšpekcie; 
- poplatku za kontrolné skúšky, splatného 14 dní pred začatím vykonávania kontrolných skúšok; 
- licenčného poplatku, čo je paušálny ročný poplatok za používanie Značky, na pokrytie nákladov 

spojených s prevádzkovaním, propagáciou a ochranou Značky kvality TSÚS, splatného pri ude-
lení práva do 14 dní od doručenia certifikátu alebo výročnej správy o priebežnej inšpekcii vo vý-
ročný deň udelenia práva. 

 
Licenčný poplatok a poplatok za právo užívania značky sú uvedené v prílohe 7.  
Poplatky sa stanovujú podľa platného cenníka TSÚS. 

 
 

5 PRÁVO NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 
5.1 PRVÉ UDELENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

Ak sa pri počiatočnej inšpekcii a skúškach preukáže, že vnútropodniková kontrola aj deklarované 
vlastnosti výrobku sú v súlade s technickými podmienkami týchto pravidiel, TSÚS vydá certifikát vý-
robku, ktorý predstavuje zároveň licenciu na používanie Značky. Pritom platí, že vydanie certifikátu 
výrobku (licencia) sa viaže na jednu výrobňu, technickú špecifikáciu a konečný účel použitia. Táto li-
cencia na používanie Značky nie je prenosná či už priamo alebo nepriamo. 
 
Certifikát obsahuje všetky potrebné údaje na identifikáciu výrobku, miesta výroby, držiteľa licencie 
a certifikačného orgánu a je na ňom podpis zodpovedného vedúceho certifikačného orgánu. 
 
Certifikát obsahuje tiež ustanovenie, že platí len za podmienky vykonávania priebežných inšpekcií 
v pravidelných intervaloch raz za 24 mesiacov a kontrolných skúšok raz za 24 mesiacov (v roku, keď 
budú vykonávané kontrolné skúšky výrobku nebude vykonávaná inšpekcia u výrobcu, t. j. že v tom 
istom roku neprebehne súčasné vykonávanie kontrolných skúšok výrobku aj inšpekcia u výrobcu). 
Po uplynutí prvých 12 mesiacov od vydania certifikátu je jeho prílohou aj Správa o priebežnej in-
špekcii. 

 
5.2 ROZŠÍRENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE 

Výrobca, ktorý si želá rozšíriť právo na používanie Značky o možnosť používať ju na ďalších dru-
hoch a variantoch výrobkov vyrábaných v tej istej výrobni podľa tých istých technických podmienok 
ako výrobky, pre ktoré mu už Značka bola udelená, požiada TSÚS zvyčajným postupom (Príloha 1). 
TSÚS nemusí požadovať ďalšiu návštevu vo výrobni, ale bude požadovať skúšky vzoriek variantov 
výrobkov, aby potvrdil zhodu s technickými podmienkami. Ak vykonané skúšky budú vyhovujúce, 
právo na používanie bude udelené. 

 
5.3 PLATNOSŤ PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

Platnosť práva na používanie Značky nie je obmedzená, ak požiadavky na používanie Značky sú 
splnené. 

 
5.4 ZRUŠENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE 
5.4.1 TSÚS zruší právo na používanie, ak činnosti opísané v článku 3.5 nemajú žiadny účinok, alebo v 

prípade kritickej nezhody okamžite. TSÚS vyzve výrobcu, aby odstránil Značku z predmetných vý-
robkov nachádzajúcich sa vo výrobni. Výrobca sa môže proti rozhodnutiu TSÚS odvolať podľa kapi-
toly 6. 
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5.4.2 Právo na používanie skončí aj keď výrobca ohlási ukončenie používania Značky. 
 
5.4.3 Zrušenie alebo ukončenie sa zverejní na internetovej stránke TSÚS. 
 
 

6 ODVOLANIE 
Výrobca môže podať odvolanie u TSÚS, ktorý má na tento účel vlastný odvolací postup podľa 
Smernice TSÚS S 14. 
 
Odvolania nemajú odkladný účinok na rozhodnutia proti ktorým sú podané a môžu sa týkať len zále-
žitostí súvisiacich s certifikačným postupom. 
 
Odvolanie musí byť podané doporučeným listom v lehote dvoch týždňov od oficiálneho oznámenia 
predmetného rozhodnutia. TSÚS musí oficiálne zaslať svoju odpoveď v lehote jedného mesiaca od 
prijatia odvolania. 

 
 
7 ÚPRAVA POŽIADAVIEK A PRAVIDIEL 

TSÚS bude doporučeným listom informovať držiteľa licencie o všetkých zmenách, ktoré zmenia po-
žiadavky a pravidlá ovplyvňujúce právo na používanie Značky a môžu vyžadovať skúšanie 
a inšpekciu. Výrobca v lehote 3 mesiacov doporučeným listom oznámi svoje rozhodnutie, či sa má 
alebo nemá pokračovať v certifikácii výrobku podľa zmenených požiadaviek a pravidiel.  
 
Výrobcovi sa udelí primeraná lehota na aplikovanie zmenených pravidiel. Ak túto lehotu prekročí, 
právo na používanie môže byť pozastavené v zmysle pravidiel uvedených v článku 5.4. 
 
V prípade, že výrobca si neželá pokračovať vo výkone práva na používanie Značky, TSÚS oznámi 
výrobcovi dátum, od ktorého je toto právo na používanie zrušené. Licenčný poplatok sa vráti iba 
v prípade, že nezačalo ešte plynúť obdobie, za ktorý bol uhradený. 

 
 
8 UKONČENIE VZŤAHU MEDZI TSÚS A VÝROBCOM 

Tento vzťah sa pokladá za ukončený v nasledujúcich prípadoch: 
a) všetky práva na používanie pokryté dohodou boli zrušené a všetky finančné a iné záväzky vý-

robcu boli vyrovnané; 
b) výrobca ide do bankrotu, likvidácie alebo končí s výrobou výrobkov zahrnutých do práva na po-

užívanie Značky. 
 
 

9 PRÍLOHY 
 
 Príloha 1: Formulár žiadosti 
 Príloha 2: Technické podmienky na výrobok 
 Príloha 3: Príklad výsledkov uvedených v prílohe certifikátu, ktoré požadoval skúšať výrobca 
 Príloha 4: Program / záznam a zhodnotenie počiatočnej inšpekcie 
 Príloha 5: Program / záznam a zhodnotenie priebežnej inšpekcie 
 Príloha 6: Protokol o odbere vzoriek 
 Príloha 7: Cenník 
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PRÍLOHA 1: FORMULÁR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY KVALITY TSÚS 
   

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 

 

Žiadosť o certifikáciu výrobku 
 

 
Evidenčné číslo:    CNR________________________ (vyplní certifikačný orgán) 

 

Organizácia:    ______________________________________________________ 

Právne postavenie:   ______________________________________________________ 

Identifikačné údaje:   IČO: ________________  IČ DPH: ________________ 

Kontaktná osoba, kontakty:  ______________________________________________________ 

Adresa sídla (ulica):   ______________________________________________________ 

PSČ, mesto, krajina:   ______________________________________________________ 

Poštová adresa: (ak je iná ako sídlo) ______________________________________________________ 

PSČ, mesto, krajina:   ______________________________________________________ 

 
Týmto žiadame : (príslušne označte) 
□   o vydanie certifikátu(ov) vrátane licencie na používanie Značky kvality TSÚS  
□   o rozšírenie licencie(í) číslo: _______________ _______________ _______________ 
 
nasledujúcich výrobkov z výrobne: 
Názov prevádzky   ______________________________________________________ 

Adresa (ulica, PSČ, mesto, krajina): ______________________________________________________ 

 

Výrobky vyrábané vo výrobnom závode: A (označenie podľa výrobcu)      

Výrobok 1: keramické obkladové prvky STN EN 14411, príloha A, úprava lícneho povrchu glazovaná (GL) 

resp. neglazovaná (UGL) + zadefinovanie konečného účelu použitia 

 Výrobca/ žiadateľ požaduje/nepožaduje overiť tieto vlastnosti (Y-požaduje overiť / N-nepožaduje overiť): 

1.1 Rázová pevnosť (STN EN ISO 10545- 5)       Y / N 

1.2 Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti (STN EN ISO 10545- 8) Y / N 

1.3 Zmeny rozmerov pod vplyvom vlhkosti (STN EN ISO 10545- 10)  Y / N 

1.4 Uvoľňovanie olova a kadmia (STN EN ISO 10545- 15)   Y / N 

1.5 Malé rozdiely vo farbe (STN EN ISO 10545- 16)    Y / N 

Výrobok 2 až n: keramické obkladové prvky STN EN 14411, príloha B až L, úprava lícneho povrchu glazo-
vaná (GL) resp. neglazovaná (UGL) + zadefinovanie konečného účelu použitia 
 

Výrobky vyrábané vo výrobnom závode: B (označenie podľa výrobcu) 

Výrobok 1: _____________________________________________________________________ 

Výrobok 2: _____________________________________________________________________ 

Výrobok 3: _____________________________________________________________________ 
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Ďalšie údaje k certifikácii výrobku 
 
Výroba výrobku a samotný výrobok podliehajú vnútropodnikovej kontrole v súlade s príslušnou normou na 
výrobok: 
 
  □  áno    □  nie 
 
Táto vnútropodniková kontrola je súčasťou systému manažmentu kvality 
 
  □  áno    □  nie 
 
Tento systém spĺňa:  □ EN ISO 9001 
 
 a bol certifikovaný (kým): ______________________________________ 

 Dátum certifikácie:  ______________________________________ 
 
 
Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky certifikácie a poskytnúť všetky potrebné údaje pre posúdenie 
výrobku, ktorý má byť certifikovaný. 

 
Certifikačný orgán má právo v prípade neuzatvorenia zmluvy od žiadateľa požadovať uhradenie registračné-
ho poplatku. 

 
 
 
 
______________________     ____________________ 
Miesto a dátum       Podpis žiadateľa 
 
 
K žiadosti sú priložené nasledovné prílohy (príslušne označte): 
 
□  deklarácia kritérií pre výkonové parametre □  katalóg 
 
□  výrobné výkresy    □  návod na používanie 
 
□  protokoly zo skúšok    □  výrobok alebo vzorka 
 
□  iné: ________________________________________________________________________ 
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PRÍLOHA 2: TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝROBOK 
Tabuľka 1 – Keramické obkladové prvky STN EN 14411: 2007     
P. 
č. Charakteristika: vlastnosť Skúšobná 

metóda 
Požiadavka pre udelenie 

Značky kvality 
Počet prvkov 
reprezentanta Účel použitia 

1 Rozmery a kvalita povrchu 
(dĺžka a šírka, hrúbka, priamosť 
lícnych hrán, pravouhlosť hrán, 
rovinnosť lícnych plôch) 

STN EN ISO 
10545- 2 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

10 Ip 
Ep  
Is              
Es 

2 Nasiakavosť STN EN ISO 
10545- 3 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

5 Ip 
Ep  
Is              
Es 

3 Pevnosť pri ohybe, medza pevnosti STN EN ISO 
10545- 4 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

7 Ip 
Ep  
Is              
Es 

4 Rázová pevnosť  STN EN ISO 
10545- 5 

STN EN 14411: 2004, 
Príloha A až L 

5 Ip 
Ep  

5 Odolnosť proti hĺbkovému opotre-
bovaniu 2)

STN EN ISO 
10545- 6 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

5 Ip 
Ep 

6 Odolnosť proti povrchovému opot-
rebovaniu 1)

STN EN ISO 
10545- 7 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

1 Ip 
Ep 

7 Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnos-
ti 

STN EN ISO 
10545- 8 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

2 Ip 
Ep  
Is              
Es 

8 Odolnosť proti náhlym zmenám 
teploty  

STN EN ISO 
10545- 9 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

5 Ip 
Ep  
Is              
Es 

9 Zmeny rozmerov pod vplyvom vlhkosti
  

STN EN ISO 
10545- 10 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

5 Ip 
Ep  
Is              
Es 

10 Odolnosť proti trhlinám 1)  STN EN ISO 
10545- 11 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

5 Ip 
Ep  
Is              
Es 

11 Odolnosť proti vplyvu mrazu
  

STN EN ISO 
10545- 12 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

10 Ep    
Es 

12 Odolnosť chemikálie -nízke koncen-
trácie, vysoké koncentrácie, chem. v 
domácnostiach  

STN EN ISO 
10545- 13 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

40 Ip 
Ep  
Is              
Es 

13 Chemické vlastnosti – škvrny
  

STN EN ISO 
10545- 14 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

15 Ip 
Ep  
Is              
Es 

14 Uvoľňovanie olova a kadmia 1) STN EN ISO 
10545- 15 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

1 Ip 
Ep  
Is              
Es 

15 Malé rozdiely vo farbe  STN EN ISO 
10545- 16 

STN EN 14411: 2007, 
Príloha A až L 

10 Ip 
Ep  
Is              
Es 

16 Koeficient trenia STN 74 4507: 
1981 

µs ≥ µcr (0,3) 
µd ≥ µcr (0,3) 

pre µs a µd sa uvažuje menšia 
hodnota zo stredných hodnôt 
zvlášť pre suchý a mokrý po-

vrch 
STN 74 4507: 1981 

2 Ip 
Ep  
 

Poznámky: 
1) len pre glazovanú úpravu lícneho povrchu 
2) len pre neglazovanú úpravu lícneho povrchu 
 
Vysvetlenie skratiek: 
Ip vnútorné podlahy 
Ep vonkajšie podlahy 
Is             vnútorné steny 
Es            vonkajšie steny 
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PRÍLOHA 3: PRÍKLAD VÝSLEDKOV UVEDENÝCH V PRÍLOHE CERTIFIKÁTU   
                          

výrobok: Keramické obkladové prvky s nízkou nasiakavosťou lisované za sucha, E≤0,5 %, Skupina 
BIa, glazované (GL) – STN EN 14411: 2007, Príloha G 
(konečný účel použitia: na vnútorné a vonkajšie podlahy a steny) 

 
Vlastnosť Skúšobný predpis Kritérium a predpis 

pre určenie zhody 
Zistená porovnávacia 

hodnota 
Vyhodnotenie Identifikácia protoko-

lu o skúške 
Dĺžka a šírka, hrúbka, 
priamosť lícnych hrán, 
pravouhlosť hrán, 
rovinnosť lícnych plôch, 
kvalita povrchu 

STN EN ISO 10545- 2 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Nasiakavosť STN EN ISO 10545- 3 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Pevnosť pri ohybe, 
medza pevnosti 

STN EN ISO 10545- 4 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Rázová pevnosť  STN EN ISO 10545- 5 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

 
výrobca danú vlastnosť nedeklaruje 

Odolnosť proti po-
vrchovému opotrebo-
vaniu 

STN EN ISO 10545- 7 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Koeficient lineárnej 
teplotnej rozťažnosti 

STN EN ISO 10545- 8 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

 
výrobca danú vlastnosť nedeklaruje 

Odolnosť proti náhlym 
zmenám teploty  

STN EN ISO 10545- 9 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Zmeny rozmerov pod 
vplyvom vlhkosti  

STN EN ISO 10545- 10 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

 
výrobca danú vlastnosť nedeklaruje 

Odolnosť proti trhlinám 
glazované prvky  

STN EN ISO 10545- 11 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Odolnosť proti vplyvu 
mrazu  

STN EN ISO 10545- 12 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Odolnosť chemikálie -
nízke koncentrácie, 
vysoké koncentrácie, 
chem. v domácnostiach
  

STN EN ISO 10545- 13 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Chemické vlastnosti – 
škvrny  

STN EN ISO 10545- 14 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Uvoľňovanie olova 
a kadmia 

STN EN ISO 10545- 15 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

 
výrobca danú vlastnosť nedeklaruje 

Malé rozdiely vo farbe
  

STN EN ISO 10545- 16 xxxxxxx 
STN EN 14411, 

Príloha G 

 
výrobca danú vlastnosť nedeklaruje 

Koeficient trenia STN 74 4507: 1981 µs ≥ µcr (0,3) 
µd ≥ µcr (0,3) 

pre µs a µd sa uvažuje 
menšia hodnota zo 
stredných hodnôt 
zvlášť pre suchý a 

mokrý povrch 
STN 74 4507: 1981 

xxxxx vyhovuje/nevyhovuje Protokol č. xxxxx 
*) 

Poznámka: *) Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali 
 
 
 



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
Číslo dokumentu PRAVIDLÁ CV/TSUS/03 [2] Vydanie: 2 
Názov Keramické obkladové prvky na vnútorné a vonkajšie  

konečné úpravy podláh, stien a stropov 
Strana: 11 z 19 

 
PRÍLOHA 4: PROGRAM POČIATOČNEJ INŠPEKCIE  
 

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 

 
 

Program počiatočnej inšpekcie, ev. č. inšpekcie 
 
Výrobca: 
Výrobňa (miesto výroby): 
Výrobná linka 1: označenie podľa výrobcu 
Výrobok 1.1: 
Výrobok 1.2: 
Výrobná linka 2:  
Výrobok 2.1: 
Výrobok 2.2: 
Druh inšpekcie: počiatočná 
Navrhovaný termín:     Odsúhlasený termín: 
Inšpektor /inšpekčný tím: meno 1/vedúci, meno 2 
Účastníci inšpekcie za výrobcu: 

1. meno, funkcia 
2. meno, funkcia 

 
Legenda: 
NN nepodstatná nezhoda 
PN podstatná nezhoda 
KN kritická nezhoda 
 
 
Kontrolné otázky: 
 
 
1 Identifikácia výrobku / výrobkovej skupiny, technické špecifikácie (požiadavky) na 

výrobok: 
1.1 Pre aký výrobok/ky je uplatňovaná vnútropodniková kontrola? 
1.2 Aké technické požiadavky (špecifikácie) sa vzťahujú na daný výrobok? 
1.3         Je v technickej špecifikácii na výrobok jasne uvedená vhodnosť použitia v stavbe?  
 
2 Technické požiadavky na výrobok: 
2.1 Boli na danom výrobku vykonané skúšky v súlade s technickými špecifikáciami a v zmysle dokumen-

tu „Pravidlá CV/TSUS/03 udeľovania značky kvality TSÚS pre výrobkovú skupinu keramické obkla-
dové prvky“?   

2.2 Boli pri skúškach použité normalizované skúšobné postupy v súlade so skúšobnými normami? 
2.3 Vyhoveli výsledky všetkých deklarovaných vlastností kritériám, ktoré sú uvedené v príslušnej pred-

metovej norme?  
 
3 Systém riadenia kvality: 
3.1 Má výrobca certifikovaný systém riadenia kvality?  
3.2 Vzťahuje sa certifikovaný systém kvality na predmetný výrobok a miesto výroby?   
3.3 Je vnútropodniková kontrola výrobkov časťou systému riadenia kvality?   
3.4 Ktorý certifikačný orgán vydal certifikát systému kvality? 
3.5 Kedy bol vydaný certifikát? Kedy bol vykonaný posledný audit? Aký bol výsledok auditu? Boli pri 

ňom zistené podstatné alebo kritické nezhody? Súviseli priamo s výrobou predmetných výrobkov? 
3.6 Vykonáva inšpekcie alebo dozorovanie u výrobcu aj iná oprávnená osoba?  
 
(Príloha: príručka kvality, certifikát systému kvality, správy z auditu kvality) 
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4 Výrobné zariadenia 
4.1 Na akom výrobnom zariadení sa výrobky vyrábajú? Obsahuje technická dokumentácia popis výrob-

ného zariadenia? (rozčlenenie výrobného zariadenia na výrobné linky + popis výrobkov ktoré sa vy-
rábajú na jednotlivých výrobných linkách)  

4.2 Je vypracovaný dostatočne podrobný technologický postup výroby?  
  
NN – technická dokumentácia neobsahuje popis výrobného zariadenia 
KN – nie je vypracovaný technologický postup výroby 
KN – nie je dodržiavaný technologický predpis 
 
4.3 Nachádza sa pri každom výrobnom zariadení alebo na dostupnom mieste návod na jeho obsluhu 

a údržbu?  
4.4 Je vykonávaná bežná údržba a kontrola výrobných zariadení?  
4.5 Sú určení pracovníci zodpovední za údržbu a kontrolu výrobných zariadení?  
4.6 Je údržba a kontrola výrobných zariadení dokumentovaná?  
4.7 V prípade, že bolo na výrobu použité externé zariadenie u iného výrobcu, boli  zariadenie a obsluha 

preverené či sú spôsobilé na vykonanie požadovanej služby? 
 
(Príloha: technologický postup výroby, prevádzkový denník stroja, plán údržby, zmluva o subdodávke 
a vykonanom externom audite, posúdení) 
 
NN – chýbajú záznamy o údržbe, kontrole, opravách z aktuálneho dňa/týždňa 
PN – záznamy sú neúplné 
KN – nie sú žiadne záznamy 

 
5 Kontrola výrobných a kontrolných zariadení a meradiel 
5.1 Je určený pracovník zodpovedný za zabezpečenie kalibrácie a overovania  výrobných a kontrolných 

zariadení a meradiel?  
5.2 Existuje evidencia meracích zariadení a meradiel? Majú jednotlivé meradlá zavedené evidenčné 

karty?  
5.3 Sú dávkovacie, výrobné a kontrolné zariadenia a meradlá označené údajmi o platnosti overenia? Sú 

v evidenčných kartách meradiel uvedené všetky identifikačné údaje meradla, doba platnosti overenia 
alebo kalibrácie; dátum, výsledok, firma, ktorá vykonala posledné overenie alebo kalibráciu meradla?  

5.4 Je vykonávaná pravidelná kontrola stavu a údržba meracích zariadení a meradiel? Existujú o tom 
záznamy? 

 
NN – zariadenie nie je evidované  
NN – na zariadení nie je umiestnený údaj o platnosti overenia 
PN – nepravidelné overovanie, neúplná dokumentácia 
PN – nevhodné vybavenie (nízka presnosť, nečitateľná stupnica a pod.) 
KN – činnosť nie je zabezpečená 
KN – úplne chýbajúca dokumentácia 
 
5.5 Sú firmy vykonávajúce overovanie a kalibráciu meradiel oprávnené na výkon tejto služby.  
  
KN – organizácie vykonávajúce kalibráciu a overovanie meradiel nie sú oprávnené na výkon tejto služby 
 
(Príloha: metrologický poriadok, plán kalibrácie a overovania, evidencia meracích zariadení a meradiel, evi-
denčné karty jednotlivých meradiel a zariadení, overovacie a kalibračné listy, kópia oprávnenia organizácie 
na výkon overovania a kalibrácie meradiel) 
 
6 Personálne zabezpečenie 
6.1 Môže výrobca spoľahlivo preukázať, že všetci pracovníci podieľajúci sa na riadení výroby a výrobe 

stavebného výrobku sú spôsobilí pre vykonávanie daných činností?  
6.2 Zabezpečuje výrobca vykonávanie pravidelných školení a vykonávaní vstupnej inštruktáže (zauče-

nie)? Existujú o tom záznamy?  
6.3 Sú pracovníci obsluhujúci strojné zariadenia riadne vyškolení? Majú platný strojnícky preukaz + spô-

sobilosti podľa osobitných predpisov (práce vo výškach, viazači bremien, tlakové nádoby, kuriči, že-
riavnici, obsluha vysokozdvižných vozíkov a pod.)  
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6.4 Školenie vykonávajú spôsobilé osoby a oprávnené organizácie?  
6.5 Majú všetci pracovníci zúčastnení na výrobe k dispozícii potrebné pracovné pokyny, návody 

a inštrukcie?  
 

 (Príloha: príručka kvality, organizačný poriadok, organizačná štruktúra, pracovný poriadok, záznamy zo 
školení, pracovné pokyny a pod.) 
PN – nie sú vedené záznamy o odbornom vzdelávaní pracovníkov 
PN – školenia spôsobilosti podľa osobitných predpisov nevykonávajú oprávnené organizácie 
PN – pracovníci nemajú k dispozícii pracovné pokyny, návody a inštrukcie 
 
7 Výrobný proces 
 
7.1 Vstupná kontrola materiálov a výrobkov 
7.1.1 Je určený pracovník zodpovedný za vstupnú kontrolu?  
7.1.2 Vykonáva výrobca výber subdodávateľov na základe schopností splniť požiadavky odberateľa?  
7.1.3 Používa výrobca na výrobu svojich výrobkov certifikované suroviny a polotovary?  
7.1.4 Vlastní výrobca kópie aktuálnych certifikátov vstupných surovín a polotovarov?  
7.1.5 Požaduje výrobca od svojich dodávateľov doklady o ich výstupnej kontrole?  
  
(Príloha: certifikáty, materiálové listy, bezpečnostné karty vstupných surovín) 
NN – vstupné suroviny a polotovary sú prijímané bez označenia značkou zhody alebo certifikačnou značkou 
PN – dodaný materiál sa napriek pochybnostiam uvoľní na spracovanie 
KN – nekontroluje sa žiadna dodávka 
 
7.1.6 Ak sa používajú na výrobu materiály z vlastného alebo neznámeho (nového) zdroja, sú podrobené 

potrebnému overeniu vlastností podľa príslušnej skúšobnej metódy? 
 
(Príloha: zoznam skúšobných metód, záznamy o skúškach) 
NN – skúšobné normy nie sú k dispozícii 
PN – skúšky sa nevykonávajú v potrebnom rozsahu 
KN – skúšky sa nevykonávajú 
 
7.1.7 Má výrobca spracovaný kontrolný a skúšobný plán na vstupnú kontrolu?  
7.1.8 Vykonáva výrobca skúšky vstupných surovín a polotovarov vo svojom laboratóriu, alebo si ich za-

bezpečuje dodávateľsky?   
7.1.9 Zabezpečuje výrobca početnosť skúšok vstupných surovín a polotovarov podľa kontrolného 

a skúšobného plánu?  
7.1.10 Sú výsledky vstupnej kontroly písomne dokumentované a vyhodnocované?  
7.1.11 Sú stanovené postupy v prípade zistenia nezhody?  
7.1.12 Sú nezhodné vstupné suroviny skladované osobitne a jasne označené?  
 
NN – plán je dodržiavaný, záznamy nie sú k dispozícii za obdobie dlhšie ako 1 mesiac 
PN – plán nie je dodržiavaný, laboratórium nemá predpoklady na výkon požadovaných skúšok 
KN – kontrola nie je vykonávaná 
 
7.1.13 Je stanovený spôsob skladovania vstupných surovín?  
7.1.14 Sú vstupné suroviny a polotovary na skládke skladované podľa technickej dokumentácie?  
7.1.15 Sú vstupné suroviny a polotovary na skládke označené a jednoznačne identifikovateľné?  
7.1.16 Nedochádza počas skladovania vstupných výrobkov k ich poškodzovaniu alebo znehodnoteniu po-

veternostnými vplyvmi, neúmyselným premiešaním a pod.? 
  
NN – neoznačený druh skladovaného komponentu 
PN – nie úplne vhodné skladovanie 
KN – nechránené skladovanie, kedy by mohlo prísť k znehodnoteniu skladovaného komponentu 
 
7.2 Medzioperačná kontrola 
7.2.1 Je určený pracovník zodpovedný za medzioperačnú kontrolu?  
7.2.2 Má výrobca spracovaný kontrolný a skúšobný plán na medzioperačmú kontrolu?  
7.2.3 Vykonáva výrobca skúšky vo svojom laboratóriu, alebo si ich zabezpečuje dodávateľsky?  
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7.2.4 Zabezpečuje výrobca početnosť skúšok podľa kontrolného a skúšobného plánu? Sú kontroly vyko-

návané v pravidelných intervaloch?  
7.2.5 Sú výsledky medzioperačnej kontroly písomne dokumentované a vyhodnocované?  
7.2.6 Využívajú sa výsledky kontrolných postupov a vykonaných skúšok na nápravu  zistenej nezhody? 
7.2.7 Sú stanovené postupy v prípade zistenia nezhody? 
  
NN – plán je dodržiavaný, záznamy nie sú k dispozícii za obdobie dlhšie ako 1 mesiac 
PN – plán nie je dodržiavaný, laboratórium nemá predpoklady na výkon požadovaných skúšok 
KN – kontrola nie je vykonávaná 
 
7.3 Výstupná kontrola 
7.3.1 Je určený pracovník zodpovedný za výstupnú kontrolu?  
7.3.2 Má výrobca spracovaný kontrolný a skúšobný plán na výstupnú kontrolu?  
7.3.3 Vykonáva výrobca skúšky vo svojom laboratóriu, alebo si ich zabezpečuje dodávateľsky?  
7.3.4 Je stanovený a dodržiava sa spôsob odberu a označovanie vzoriek na skúšku?  
7.3.5 Je stanovený a dodržiava sa spôsob uloženia a ošetrovania odobratých skúšobných vzoriek?  
7.3.6 Zabezpečuje výrobca početnosť skúšok podľa kontrolného a skúšobného plánu?  
7.3.7 Sú výsledky výstupnej kontroly písomne dokumentované a vyhodnocované?  
7.3.8 Vypracováva výrobca správy o výsledkoch kontrol?  
7.3.9 Je výrobok expedovaný až po vykonaní všetkých kontrol? Ako je taký výrobok identifikovaný resp. 

označený?  
7.3.10 Ak bol výrobok expedovaný skôr než výrobca zistil všetky výsledky kontrolných postupov je o tom 

neodkladne upovedomený odberateľ?  
7.3.11 Sú stanovené postupy v prípade zistenia nezhody?  
7.3.12 Sú nezhodné výrobky skladované osobitne a jasne označené?  
7.3.13 Majú pracovníci vnútropodnikovej kontroly dostatočné oprávnenia a právomoci na účinný výkon 

kontroly a odstraňovanie zistených nedostatkov?  
7.3.14 Je dokumentácia vnútropodnikovej kontroly a výr. dokumentácia archivovaná?  
 
NN – plán je dodržiavaný, záznamy nie sú k dispozícii za obdobie dlhšie ako 1 mesiac 
PN – plán nie je dodržiavaný, laboratórium nemá predpoklady na výkon požadovaných skúšok 
PN – nedostatočné oprávnenia a právomoci na účinný výkon kontroly a odstraňovania zistených nedostat-
kov 
PN – dokumentácia vnútropodnikovej kontroly nie je archivovaná 
KN – kontrola nie je vykonávaná 
 
8 Nezhodné výrobky 
8.1 Sú stanovené postupy riadenia nezhodných výrobkov?  
8.2 Je stanovená príslušná zodpovednosť a právomoc pracovníkov pri narábaní s nezhodným výrob-

kom?  
8.3 Sú pracovníci preukázateľne oboznámení s postupmi v prípade zistenia nezhody?  
8.4 Sú stanovené a dodržujú sa postupy a zodpovednosti pre rozhodnutie o ďalšom použití nezhodného 

výrobku?  
8.5 Sú nezhodné výrobky určené na opravu opätovne prekontrolované? Existuje o tom záznam?  
8.6 Je prípadne odberateľ informovaný o dodávke výrobkov so zníženými technickými parametrami?  
8.7 Je stanovený postup likvidácie nezhodných, neopraviteľných a nepoužiteľných výrobkov?  

  
PN – nie sú stanovené postupy riadenia nezhodných výrobkov, zodpovednosti a právomoci pri nakladaní 
s nezhodným výrobkom 
PN – nezhodné výrobky nie sú skladované na vyhradenom mieste oddelene 
 
9 Skladovanie hotových výrobkov 
9.1 Prešli všetky výrobky na sklade cez výstupnú kontrolu? Je o tom záznam?  
9.2 Sú výrobky skladované vhodným spôsobom?  
9.3 Zabezpečuje spôsob balenia a skladovania zachovanie požadovaných vlastností výrobku? 
  
PN – spôsob balenia a skladovania je nevhodný (ak by mohlo prísť k poškodeniu požadovaných vlastností 
výrobku) 
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10 Označenie, sprievodné doklady 
10.1 Sú všetky výrobky na sklade riadne označené údajmi o výrobcovi a výrobku (názov výrobcu, typ 

výrobku, dátum výroby)?  
10.2 Sú určení pracovníci zodpovední za označovanie výrobkov?  
10.3 Sú jednotlivé šarže výrobkov jednoznačne identifikovateľné vo výrobnej dokumentácii 

a v dokumentácii vnútropodnikovej kontroly?  
10.4 Je v sprievodnej dokumentácii uvedená informácia o vhodnosti použitia výrobku v stavbe podľa ur-

čených technických špecifikácií?  
10.5 Je v sprievodnej dokumentácii uvedená informácia o nevhodnosti použitia,  

 o obmedzeniach použitia v stavbe a o spôsobe trvalého a pevného zabudovania do stavby?  
10.6 Je návod na správne a bezpečné použitie v slovenskom jazyku?  
10.7 Je odberateľ informovaný o nutnosti aplikácie výrobku spôsobilou a poverenou organizáciou?  
  
PN – údaje sú nedostatočné alebo výrobok alebo sprievodná dokumentácia nie je označená potrebnými 
údajmi pre každú dodávku 
 
(Príloha: sprievodná obchodná dokumentácia – faktúry, dodacie listy, obalový materiál, paletový štítok 
a pod.) 
 
11 Nakladanie a expedícia 
11.1 Nedochádza počas nakladania k poškodzovaniu výrobkov?  
11.2 Spĺňajú záznamy o expedovaných výrobkoch požiadavky na identifikovateľnosť a sledovateľnosť vo 

vzťahu k záznamom o výrobe a záznamom o vstupných surovinách a materiáloch?  
11.3 Je možné identifikovať prvých odberateľov jednotlivých šarží stavebných výrobkov?  
 
(Príloha: identifikačný štítok výroby) 
 
12 Reklamácie 
12.1 Sú stanovené postupy riadenia prijatých reklamácii a sťažností na výrobky?  
12.2 Existuje evidencia prijatých reklamácii a sťažností?  
12.3 Sú prijímané vhodné opatrenia na zabránenie týmto nedostatkom alebo ich nápravu?  
12.4 Informuje výrobca certifikačný orgán o všetkých závažnejších reklamáciách a sťažnostiach?  
  
NN – nápravné opatrenia sa neevidujú 
PP – nie sú vedené záznamy o reklamáciách 
 
(Príloha: evidencia prijatých reklamácií a sťažností, nápravné opatrenia) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Popis zistených nezhôd: 
 
Termín na odstránenie podstatných nezhôd: 
 
Miera zistených nezhôd:  - Nezhoda vylučuje vydanie certifikátu výrobku          
                          - Nezhoda nevylučuje vydanie certifikátu výrobku 
 
Záverečné zhodnotenie vykonanej inšpekcie: 
 
 
Dátum vykonania inšpekcie:  
Podpisy inšpektorov TSÚS: Podpisy zástupcov výrobcu: 
 
 
Prehlásenie zodpovedného pracovníka preverovaného subjektu: 
Beriem na vedomie zistenia inšpekcie. 
Meno, funkcia, podpis 
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PRÍLOHA 5: PROGRAM PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE 

 
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 
 

 
Program priebežnej inšpekcie, ev. č. inšpekcie 

 
 
Výrobca: 
Výrobňa (miesto výroby): 
Výrobná linka 1: označenie podľa výrobcu 
Výrobok 1.1: 
Výrobok 1.2: 
Výrobná linka 2:  
Výrobok 2.1: 
Výrobok 2.2: 
Druh inšpekcie: priebežná 
Navrhovaný termín:     Odsúhlasený termín: 
Inšpektor /inšpekčný tím: meno 1/vedúci, meno 2 
Účastníci inšpekcie za výrobcu: 

1. meno, funkcia 
2. meno, funkcia 

 
Legenda: 
NN nepodstatná nezhoda 
PN podstatná nezhoda 
KN kritická nezhoda 
 
Zoznam závažných zmien, ktoré nastali od predchádzajúcej inšpekcie: 
 
 
Doplňujúce otázky pri priebežnej inšpekcii: 

• Bola výroba stavebného výrobku prerušená? Ak áno, ako dlho? 
 

• Nenastala vo výrobe stavebného výrobku zmena, ktorá môže ovplyvniť vlastnosti stavebného výrob-
ku a spôsobiť jeho nezhodu s určenou technickou špecifikáciou? 

 
• Oznámil výrobca TSÚS podstatné zmeny v technológii výroby alebo zmeny používaných materiálov, 

surovín a a polotovarov? 
 

• Je technická dokumentácia výroby pravidelne aktualizovaná? 
 

• Ak došlo k zmene vo výrobe, technických špecifikáciách, kontrolných postupoch alebo v iných sku-
točnostiach, boli tieto zmeny prenesené do dokumentácie? 

 
• Je vypracovaný aktuálny kontrolný a skúšobný plán? 

 
• Vykonáva výrobca kontroly a plánované skúšky podľa kontrolného a skúšobného plánu? 

 
• Sú výsledky kontrol a skúšok písomne dokumentované a vyhodnocované? 

 
• Koľko sťažností alebo reklamácií bolo prijatých a zdokumentovaných od poslednej inšpekcie? 

 
PN – výrobca neinformoval TSÚS o podstatných zmenách vo výrobe 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Popis zistených nezhôd: 
 
 
 
Termín na odstránenie podstatných nezhôd: 
 
 
 
Miera zistených nezhôd:  - Nezhoda vylučuje vydanie certifikátu výrobku          
                          - Nezhoda nevylučuje vydanie certifikátu výrobku 
 
 
 
 
Záverečné zhodnotenie vykonanej inšpekcie: 
 
 
 
 
 
Dátum vykonania inšpekcie:  
 
 
Podpisy inšpektorov TSÚS: Podpisy zástupcov výrobcu: 
 
 
 
 
 
 
Prehlásenie zodpovedného pracovníka preverovaného subjektu: 
 
Beriem na vedomie zistenia inšpekcie. 
 
Meno, funkcia, podpis 

 



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
Číslo dokumentu PRAVIDLÁ CV/TSUS/03 [2] Vydanie: 2 
Názov Keramické obkladové prvky na vnútorné a vonkajšie  

konečné úpravy podláh, stien a stropov 
Strana: 18 z 19 

 

PRÍLOHA 6: FORMULÁR PROTOKOLU O ODBERE VZORIEK 

 
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 

 
PROTOKOL O ODBERE VZORIEK 

 
 

Názov a adresa výrobcu: 
 
 
 
 

Popis výrobku: 
 
 
 

Veľkosť kontrolnej dávky: 
 
Druh výrobku (príloha 

STN EN 14411) 
Obchodný názov 

výrobku 
Rozmery Povrchová úprava 

 
Účel použitia 

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
  

 
 

  

 

Miesto odberu vzoriek: 
 
 

Dátum odberu: 
 
 

Poznámky k odberu výrobkov pre skúšanie: 
 
 
 
 
 
 
Zástupca TSÚS:      Zástupca výrobcu: 
 
Meno: ....................................................    Meno: ....................................................... 
 
 
Pečiatka a podpis: ..................................   Pečiatka a podpis: .................................... 
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PRÍLOHA 7: CENNÍK 
VYDANIE CERTIFIKÁTU VÝROBKU 

Registračný poplatok 33,50 € 
Vykonanie počiatočnej inšpekcie vo výrobni (bez cestovných nákladov)  1)

Ceny skúšok:   1) 

 Dĺžka a šírka  
 Hrúbka 

Priamosť lícnych hrán 
Pravouhlosť hrán 
Rovinnosť lícnych plôch 
Kvalita povrchu  
Nasiakavosť 
Pevnosť pri ohybe, medza pevnosti 
Odolnosť proti hĺbkovému opotrebovaniu 
Odolnosť proti povrchovému opotrebovaniu 
Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti 
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty 
Odolnosť proti trhlinám glazované prvky 
Odolnosť proti vplyvu mrazu 
Koeficient trenia 
Zmeny rozmerov pod vplyvom vlhkosti 
Rázová pevnosť 
Chemické vlastnosti - škvrny 
Odolnosť chemikálie - nízke koncentrácie 
Odolnosť chemikálie - vysoké koncentrácie 
Odolnosť chemikálie v domácnosti + bazény 
Uvoľňovanie olova a kadmia 

Vypracovanie podkladov pre vydanie certifikátu na 1 výrobok  1)

 
LICENCIA NA PRÁVO POUŽÍVANIA ZNAČKY 

Cena na 1 rok za každý certifikát 335,00 € 
 

ZACHOVANIE/ROZŠÍRENIE PLATNOSTI CERTIFIKÁTU VÝROBKU 
Vykonanie priebežnej inšpekcie vo výrobni (bez cestovných nákladov)  1)

Ceny kontrolných skúšok:  1)

Zľava z vyššie uvedených cien vykonaných v rámci skúšok typu 10 % 
Vypracovanie podkladov pre zachovanie platnosti certifikátu na každý výrobok  1)

 
CESTOVNÉ NÁKLADY 

Cestovné sa účtuje na základe aktuálne platnej legislatívy pre každú inšpekciu individuálne.  
 
 

1)

Ceny sú stanovené podľa platného cenníka TSÚS a sú určené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.. 
v znení neskorších predpisov 
Uvedené ceny neobsahujú DPH. 
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