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

 Certifikačný orgán pre certifikáciu výrobkov P-016 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ CV/TSUS/04 

 
udeľovania Značky kvality TSÚS na výrobkovú skupinu 

 

 

 

 

 

 
 

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy 
Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) 

 

 

 

 
 
 Funkcia: Meno: Podpis: 

Vypracoval: technická pracovníčka  
pobočky Nitra Ing. Anna Pauliková  

Schválil: námestníčka  
pre certifikáciu Ing. Daša Kozáková  

 
Vydanie:  2 Platnosť od:  01. 01. 2011 
Dodatok č. 1: Platnosť od:   
Dodatok č. 2: Platnosť od: 
Dodatok č. 3: Platnosť od: 

 
 

Bratislava, december 2010 
 



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
Číslo dokumentu PRAVIDLÁ CV/TSUS/04 [2] Vydanie: 2 
Názov Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne  

vyrábané výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS) 
Strana: 2 z 20 

 
 

1 PREDMET PRAVIDIEL 
Tieto pravidlá nadväzujú na Všeobecné pravidlá udeľovania Značky kvality TSÚS a Smernice TSÚS 
S 33 a S 07. 
 
Tieto pravidlá sa vzťahujú na tepelnoizolačné výrobky, ktorých zhoda v zmysle smernice a zákona 
o stavebných výrobkoch sa preukazuje v systéme 3 resp. 1, t. j. s účasťou notifikovanej osoby ako 
skúšobného laboratória, resp. certifikačného orgánu a skúšobného laboratória, ak to vyžaduje cha-
rakter výrobku z hľadiska reakcie na oheň. Na túto skupinu výrobkov sa vzťahujú nasledujúce tech-
nické špecifikácie a ich zmeny: 
EN 13163: 2008 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expando-

vaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia (identická s STN EN 13163: 2009) 

Pri certifikácii tejto skupiny výrobkov sa postupuje podľa predpisu: 
EN 13172: 2008 Tepelnoizolačné výrobky. Hodnotenie zhody (identická s STN EN 13172: 2008)  

 
 

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 týchto pravi-
diel. Udeľuje sa po úspešnom absolvovaní certifikačného postupu pozostávajúceho zo skúšok zhody 
(skúšky typu), posúdenia zdokumentovanej vnútropodnikovej kontroly príslušnej výrobnej linky, in-
špekcie v mieste výroby (počiatočnej inšpekcie) a z dohľadu (priebežnej inšpekcie a kontrolných 
skúšok). 
 

2.2 UMIESTŇOVANIE ZNAČKY 
Zvyčajne sa Značka umiestňuje na samotný výrobok. Ak je umiestnenie na výrobok nemožné alebo 
nepraktické, Značka sa umiestni na obal výrobku, na štítok pripevnený na výrobku, do návodu na 
používanie alebo do sprievodnej obchodnej dokumentácie. 
 
Pri použití alebo reprodukovaní sa musia bez ohľadu na veľkosť Značky dodržať proporcie udané 
v kalibrovanom nákrese uvedenom v prílohe Všeobecných pravidiel. 
 
Značka obsahuje identifikačný kód označujúci číslo udelenej licencie na jej použitie. 
 

2.3 OCHRANA ZNAČKY 
Oprávnenie používať Značku majú len žiadatelia, ktorí dostali licenciu na označovanie Značkou 
prostredníctvom postupov uvedených v tomto dokumente. 
 
Akékoľvek nedodržanie licenčných podmienok 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 má záujem získať právo na používanie Značky, predloží žiadosť adresovanú certifi-

kačnému orgánu TSÚS na výrobky (pozri formulár žiadosti v Prílohe 1). Platí, že na certifikáciu všet-
kých 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. Ak po úspešnom absolvovaní 
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certifikačného procesu v zmysle týchto pravidiel sa splnia požiadavky príslušnej normy, výrobcovi 
bude vydaný certifikát výrobku na dané výrobky s právom viazaným licenčnou zmluvou na označo-
vanie týchto výrobkov Značkou1.  

 
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. TSÚS vykoná počiatočnú inšpekciu a skúšky typu všetkých deklarovaných vlastností výrobku, 
a to aj v tom prípade, ak si ich výrobca zabezpečil na účely preukazovania zhody v inom laboratóriu. 
Vykonávanie plánovaných skúšok v laboratóriu TSÚS nie je podmienkou. 

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

né látky predpisov krajiny určenia výrobku. Výrobca musí predložiť inšpektorovi TSÚS hodnoverný 
doklad o tejto skutočnosti, napr. kartu bezpečnostných údajov. 

 
3.2.3 Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľkách v Prílohe 2 a v odseku 3.2.2, sa považujú za vyhovujú-

ce požiadavky na vydanie certifikátu výrobku bez ďalšieho skúmania. 
 
3.2.4 Na posúdenie vlastností výrobku sa vykonajú skúšky podľa príslušnej tabuľky v Prílohe 2. 
 
3.3 POČIATOČNÁ INŠPEKCIA A SKÚŠKY TYPU 
3.3.1 Po uzavretí zmluvy spomenutej 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 3. 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 preverenie dokumentácie podobnej výrobnej a zohľadňujúcej prv-
ky 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 in-
špekcia môže pokryť viac výrobných liniek a výrobkov podľa viacerých technických špecifikácií 
v jednej výrobni.  

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

nejasností. Pre úspešné zvládnutie inšpekcie zodpovedný zástupca výrobcu zhromaždí na termín 
návštevy aj tie dokumenty z dotazníka, ktoré sa bežne u neho alebo v mieste výroby nearchivujú, 
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 
Zápis o odbere vzoriek podľa Prílohy 5. 

 
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. 

 
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 na priebežnú inšpekciu je uvedený v Prílohe 4. 

 
1 Súčasné používanie Značky a značky zhody Keymark nie je vylúčené. 
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Inšpekcie s periodicitou 6 mesiacov zahŕňajú kontrolu dokumentácie z vykonávania výrobnej kontro-
ly vo výrobni pre daný výrobok. Kontrolné skúšky sa musia vykonať najmenej jedenkrát za rok. Zá-
stupca TSÚS vykoná odber vzoriek na skúšky. Ak je to nevyhnutné, vzorky sa môžu odobrať z trhu. 

 
3.4.2 Pri výrobnej kontrole vo výrobni sa venuje osobitná pozornosť akýmkoľvek zmenám vo výrobe alebo 

na výrobku, ktoré môžu ovplyvniť zhodu s výrobkom skúšaným pri skúške typu. Pri kontrolných 
skúškach sa v prvom rade skúšajú doposiaľ neoverované výrobky. Ak také nie sú, o výbere repre-
zentanta 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 výrobcovi odoberie právo označovať výrobok Značkou. 
 

3.5.3 Podstatná nezhoda 
V prípade zistenia podstatnej nezhody pri počiatočnej inšpekcii bude inšpekcia prerušená (doba pre-
rušenia závisí od nezhody a rozhodnutia inšpektora). Výrobca bude vyzvaný na odstránenie ne-
zhody. TSÚS umožní výrobcovi vykonanie nápravných činností v určenej lehote, ktorá nepresiahne 
3 mesiace. Fyzickou kontrolou bude preverené odstránenie nezhody. Ak výrobca v stanovenom ter-
míne neodstráni nezhodu, výsledok inšpekcie bude 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 neodstráni nezhodu, výsledok inšpekcie bude nevyhovujúci, TSÚS zruší certi-
fikát výrobku a výrobcovi odoberie 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 sa preverí 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 sa uvedie termín odstránenia nezhody a povinnosť 
výrobcu oznámiť odstránenie nezhody. Odstránenie nepodstatnej nezhody sa preverí v rámci riadne 
plánovanej ďalšej priebežnej inšpekcie. 
 

3.5.5 Klasifikácia nezhôd je priamo vyznačená v inšpekčných dotazníkoch. 
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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 do 14 dní od doručenia správy o priebežnej inšpekcii; 
- poplatku za skúšky splatného do 14 dní po doručení protokolu o skúške; 
- 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 a jednu technickú špecifikáciu. Táto licencia na použí-
vanie 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 
raz za 6 mesiacov a kontrolných skúšok raz za 12 mesiacov. To znamená, že po uplynutí prvých 6 
mesiacov od vydania bude jeho súčasťou Správa o priebežnej inšpekcii.  

 
5.2 ROZŠÍRENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE 

Výrobca, ktorý má záujem rozšíriť právo na používanie Značky o možnosť používať ju na ďalších 
druhoch a variantoch výrobkov vyrábaných v tej istej výrobni podľa tých istých technických podmie-
nok ako na výrobkoch s už udelenou Značkou, 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 budú výsledky skúšok vyhovujúce, 
udelí sa právo na používanie Značky. 

 
5.3 PLATNOSŤ PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

Pri splnení požiadaviek licenčnej zmluvy na používanie Značky platnosť práva na používanie Značky 
nie je obmedzená. 

 
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. 

 
5.4.2 Právo na používanie skončí aj ohlásením výrobcu o ukončení používania Značky. 
 
5.4.3 Zrušenie alebo ukončenie sa zverejní na internetovej stránke TSÚS. 
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6 ODVOLANIE 

Výrobca môže podať odvolanie v TSÚS, ktorý má na tento účel vlastný odvolací postup podľa Smer-
nice TSÚS S 14. 
 
Odvolania nemajú odkladný účinok na rozhodnutia, proti ktorým sú podané a môžu sa týkať len zá-
ležitostí súvisiacich s certifikačným postupom. 
 
Odvolanie sa musí podať doporučeným listom do dvoch týždňov od oficiálneho oznámenia predmet-
ného 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 upravujú 
požiadavky 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 sa môže pozastaviť 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 ktoré 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 

používanie Značky. 
 

9 PRÍLOHY 
 Príloha 1: Formulár žiadosti 
 Príloha 2: Technické požiadavky na výrobok 
 Príloha 3: Plán skúšok v rámci 1. priebežnej inšpekcie a každej ďalšej nepárnej priebežnej inšpekcie 
 Príloha 4: Plán skúšok v rámci 2. priebežnej inšpekcie a každej ďalšej párnej priebežnej inšpekcie 
 Príloha 5: Kontrolný záznam z počiatočnej / priebežnej inšpekcie 
 Príloha 6: Zápis 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 na výrobnej linke: A (označenie podľa výrobcu) 

Výrobok 1: tepelnoizolačná doska EPS 80 podľa EN 13163 + bližší opis výrobku 

Výrobok 2: tepelnoizolačná doska EPS 100 podľa EN 13163 + bližší opis výrobku 

Výrobok 3: _____________________________________________________________________ 

Výrobky vyrábané na výrobnej linke: B (označenie podľa výrobcu) 

Výrobok 1: _____________________________________________________________________ 

Výrobok 2: _____________________________________________________________________ 

Výrobok 3: _____________________________________________________________________ 

 
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 kvality 
 
  □  áno    □  nie 
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Tento systém spĺňa:  □ EN ISO 9001 
 
 a bol certifikovaný (kým): ______________________________________ 

 Dátum certifikácie:  ______________________________________ 
 
 
Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky certifikácie a poskytnúť všetky potrebné údaje na 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: Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného 

polystyrénu (EPS) podľa EN 13163: 2008 
 

Článok 
normy Vlastnosť Požiadavka/trieda/max. 

dovolená odchýlka 
Skúšobný  
postup 

Min. počet 
meraní na 
vyhodnote-
nie skúšky 

Požiadavky na všetky použitia 
Tepelný odpor min. 0,25 m2.K/W 4.2.1 Tepelná vodivosť max. 0,060 W/(m.K) 

EN 12667 
EN 12939 4 x 1 

Dĺžka 
L1, L2 podľa max. dovo-
lenej odchýlky 
(pozri 4.2.2 a tab. 1) 4.2.2 

Šírka 
W1, W2 podľa max. dovo-
lenej odchýlky (pozri 4.2.2 
a tab. 1) 

EN 822 4 x 1 

4.2.3 Hrúbka T1: ±2 mm 
T2: ±1 mm EN 823 4 x 1 

4.2.4 Pravouhlosť S1: ±5 mm/1000 mm 
S2: ±2 mm/1000 mm EN 824 4 x 1 

4.2.5 Rovinnosť 

P1: ±30 mm 
P2: ±15 mm 
P3: ±10 mm 
P4: ±5 mm 

EN 825 4 x 1 

4.2.6.1 
Rozmerová stálosť pri normálnych 
laboratórnych podmienkach 
(t = (23 ± 2) °C; RV = (50 ± 5) %) 

DS(N) 5: ±5 % 
DS(N) 2: ±2 % EN 1603 4 x 3 

4.2.6.2 
Rozmerová stálosť pri určených 
podmienkach teploty a vlhkosti 
(t = (23 ± 2) °C; RV = (90 ± 5) %)1)

relatívne zmeny dĺžky ∆εl, 
šírky ∆εb a hrúbky ∆εd 
max. 1 % 

EN 1604 4 x 3 

4.2.7 
4.3.6 Pevnosť pri ohybe 

deklarovaná úroveň BS 
od min. 50 kPa  
(pozri 4.3.6, tab. 7) 

EN 12089 4 x 3 

A1 

EN ISO 1182 
a EN ISO 
1716 (a EN 
138233)) 

A2 

EN ISO 1182 
alebo EN ISO 
17164) a EN 
13823 

B, C, D EN 11925-25) 
a EN 13823 

E EN 11925-26)

4.2.8 Reakcia na oheň 

F - 

1 (počet 
skúšobných 
telies podľa 
príslušnej 
skúšobnej 
metódy) 

Požiadavky na špecifické použitia 

4.3.2 
Rozmerová stálosť pri určených 
podmienkach teploty a vlhkosti 
(t = (70 ± 2) °C; RV = (90 ± 5) %) 

DS(70,-)1:    max. 1 % 
DS(70,-)2:    max. 2 % 
DS(70,-)3:    max. 3 % 
DS(70, 90)1: max. 1 % 

EN 1604 4 x 3 

4.3.3 Deformácia pri určených podmien-
kach tlakového zaťaženia a teploty 

deklarovaná úroveň  
DLT max 5 %  
podľa podmienok v tab. 4 
 

EN 1605 4 x 3 
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Článok 
normy Vlastnosť Požiadavka/trieda/max. 

dovolená odchýlka 
Skúšobný  
postup 

Min. počet 
meraní na 
vyhodnote-
nie skúšky 

4.3.4 Napätie v tlaku pri 10% stlačení 
deklarovaná úroveň 
CS(10) od min. 30 kPa 
(pozri 4.3.4, tab. 5) 

EN 826 4 x 3 

4.3.5 Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu 
dosky 

deklarovaná úroveň TR 
od min. 20 kPa (pozri 
4.3.5, tab. 6) 

EN 1607 4 x 5 

4.3.7 Bodové zaťaženie – napätie v tlaku 
pri 10% stlačení 

do úvahy sa berie výsle-
dok 4.3.4 skúšky podľa 
EN 826 

EN 826 - 

4.3.8 Dotváranie pri stlačení 
deklarovaná úroveň 
CC(i1/i2/y)σc pri deklaro-
vanom napätí v tlaku 

EN 1606 4 x 5 

Dlhodobá nasiakavosť pri čiastoč-
nom ponorení max. 0,5 kg/m2 EN 12087,  

čl. 7.2.1 4 x 3 

4.3.9.1 Dlhodobá nasiakavosť pri úplnom 
ponorení 

WL(T)5: max. 5,0 % 
WL(T)3: max. 3,0 % 
WL(T)2: max. 2,0 % 
WL(T)1: max. 1,0 % 
WL(T)0,7: max. 0,7% 

EN 12087, čl. 
7.2.2 4 x 3 

4.3.9.2 Dlhodobá nasiakavosť vplyvom 
difúzie 

WD(V)15: max. 15 % 
WD(V)12: max. 12 % 
WD(V)10: max. 10 % 
WD(V)7: max. 7 % 
WD(V)5: max. 5 % 
WD(V)3: max. 3 % 

EN 12088 4 x 2 

4.3.10 Odolnosť pri namáhaní zmrazova-
cími cyklami 

zníženie CS(10) po 300 
cykloch menej ako 10 % EN 12091 4 x 6 

faktor difúzneho 
odporu7), 9)

max. deklarovaná hodno-
ta 4.3.11 Priepustnosť 

vodnej pary  difúzny odpor8) min. deklarovaná hodnota 
EN 12086 4 x 5 

4.3.12 Dynamická tuhosť 
min. deklarovaná úroveň 
SDi (pozri 4.3.11 
a tab. 10) 

EN 29052-1 4 x 3 

4.3.13.1 Hrúbka dL

T3, T4 podľa max. dovo-
lenej odchýlky (pozri 
4.3.13.1, tab. 11) 

4.3.13.2 Hrúbka dB pozri 4.3.13.2 

4.3.13.3 Stlačiteľnosť c CP2 až CP5 (pozri 
4.3.13.3, tab. 12) 

EN 12431 

4.3.13.4 

Stlačiteľnosť 

Dlhodobé zmenše-
nie hrúbky 

iba pre CP2 (pozri 
4.3.13.4) EN 1606 

4 x 3 

4.3.14 Objemová hmotnosť10) EN 1602 1 x 5 

4.3.15 Uvoľňovanie nebezpečných látok karta bezpečnostných 
údajov 

Zákon č. 
67/2010 - 

D.3 Doplnková 
vlastnosť Pevnosť v šmyku pozri D.3, tab. D.1 EN 12090 1 x 3 
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Článok 
normy Vlastnosť Požiadavka/trieda/max. 

dovolená odchýlka 
Skúšobný  
postup 

Min. počet 
meraní na 
vyhodnote-
nie skúšky 

 

1) táto skúška sa nevykonáva, ak sa vykoná náročnejšia skúška podľa 4.3.2. 
3), 4) Pozri EN 13501-1, č. 8.3.2. 
5) expozičný čas 30 s 
6) expozičný čas 15 s 
7) rovnorodé výrobky 
8) nerovnorodé výrobky 
9) Pri absencii merania sa môže zvoliť hodnota µ z tabuľky D.2. 
10) Stanovuje sa, ak je potrebná na nepriame skúšanie. 
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PRÍLOHA 3: PLÁN SKÚŠOK V RÁMCI 1. PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE A KAŽDEJ ĎAL-
ŠEJ NEPÁRNEJ PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE 

 
Tabuľka 2: Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného 

polystyrénu (EPS) podľa EN 13163: 2008 

Článok 
normy Vlastnosť Požiadavka/trieda/max. 

dovolená odchýlka 
Skúšobný 
postup 

Min. počet 
meraní na 
vyhodnotenie 
skúšky 

Požiadavky na všetky použitia 
Tepelný odpor min. 0,25 m2.K/W 4.2.1 Tepelná vodivosť max. 0,060 W/(m.K) 

EN 12667 
EN 12939 1 

4.2.3 Hrúbka T1: ±2 mm 
T2: ±1 mm EN 823 1 

4.2.7 
4.3.6 Pevnosť pri ohybe 

deklarovaná úroveň BS 
od min. 50 kPa (pozri 
4.3.6, tab. 7) 

EN 12089 3 

Požiadavky na špecifické použitia 

4.3.3 
Deformácia pri určených pod-
mienkach tlakového zaťaženia 
a teploty 

deklarovaná úroveň DLT 
max 5 % podľa podmie-
nok v tab. 4 

EN 1605 3 

4.3.4 Napätie v tlaku pri 10% stlačení 
deklarovaná úroveň 
CS(10) od min. 30 kPa 
(pozri 4.3.4, tab. 5) 

EN 826 3 

4.3.5 Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu 
dosky 

deklarovaná úroveň TR 
od min. 20 kPa (pozri 
4.3.5, tab. 6) 

EN 1607 5 

4.3.12 Dynamická tuhosť 
min. deklarovaná úroveň 
SDi (pozri 4.3.11 a tab. 
10) 

EN 29052-1 3 

4.3.14 Objemová hmotnosť10) EN 1602 5 
D.3 Pevnosť v šmyku pozri D.3, tab. D.1 EN 12090 3 
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PRÍLOHA 4: PLÁN SKÚŠOK V RÁMCI 2. PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE A KAŽDEJ ĎAL-

ŠEJ PÁRNEJ PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE 
 
Tabuľka 3: Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného 

polystyrénu (EPS) podľa EN 13163: 2008 

Článok 
normy Vlastnosť Požiadavka/trieda/max. 

dovolená odchýlka 
Skúšobný 
postup 

Min. počet 
meraní na 
vyhodnotenie 
skúšky 

Požiadavky na všetky použitia 
Tepelný odpor min. 0,25 m2.K/W 4.2.1 Tepelná vodivosť max. 0,060 W/(m.K) 

EN 12667 
EN 12939 1 

4.2.3 Hrúbka T1: ±2 mm 
T2: ±1 mm EN 823 1 

4.2.4 Pravouhlosť S1: ±5 mm/1000 mm 
S2: ±2 mm/1000 mm EN 824 1 

4.2.5 Rovinnosť 

P1: ±30 mm 
P2: ±15 mm 
P3: ±10 mm 
P4: ±5 mm 

EN 825 1 

4.2.6.1 
Rozmerová stálosť pri normálnych 
laboratórnych podmienkach 
(t = (23 ± 2) °C; RV = (50 ± 5) %) 

DS(N) 5: ±5 % 
DS(N) 2: ±2 % EN 1603 3 

4.2.6.2 
Rozmerová stálosť pri určených 
podmienkach teploty a vlhkosti 
(t = (23 ± 2) °C; RV = (90 ± 5) %)1)

relatívne zmeny dĺžky ∆εl, 
šírky ∆εb a hrúbky ∆εd 
max. 1 % 

EN 1604 3 

A1 

EN ISO 1182 
a EN ISO 
1716 (a EN 
138233)) 

A2 

EN ISO 1182 
alebo EN ISO 
17164) a EN 
13823 

B, C, D EN 11925-25) 
a EN 13823 

E EN 11925-26)

4.2.8 Reakcia na oheň 

F - 

počet skú-
šobných 
telies podľa 
príslušnej 
skúšobnej 
metódy 

Požiadavky na špecifické použitia 

4.3.2 
Rozmerová stálosť pri určených 
podmienkach teploty a vlhkosti 
(t = (70 ± 2) °C; RV = (90 ± 5) %) 

DS(70,-)1:    max. 1 % 
DS(70,-)2:    max. 2 % 
DS(70,-)3:    max. 3 % 
DS(70,90)1: max. 1 % 

EN 1604 3 

4.3.9.2 Dlhodobá nasiakavosť pri úplnom 
ponorení 

WL(T)5: max. 5,0 % 
WL(T)3: max. 3,0 % 
WL(T)2: max. 2,0 % 
WL(T)1: max. 1,0 % 
WL(T)0,7: max. 0,7% 

EN 12087, čl. 
7.2.2 3 

4.3.13.1 Hrúbka dL

T3, T4 podľa max. dovo-
lenej odchýlky (pozri 
4.3.13.1, tab. 11) 

4.3.13.2 Hrúbka dB pozri 4.3.13.2 

4.3.13.3 Stlačiteľnosť c CP2 až CP5 (pozri 
4.3.13.3, tab. 12) 

EN 12431 

4.3.13.4 

Stlačiteľnosť 

Dlhodobé zmenše-
nie hrúbky 

iba pre CP2 (pozri 
4.3.13.4) EN 1606 

3 

4.3.14 Objemová hmotnosť10) EN 1602 5 
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PRÍLOHA 5: KONTROLNÝ ZÁZNAM Z POČIATOČNEJ / PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE 
 

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

 
 

 
Číslo inšpekcie:  
 
Schválený orgán:  
 
Adresa:  
 
Výrobca:  
 
Adresa:  
 
Výrobňa:  
 
Výrobná linka č.:  
 
Obchodný názov výrobku:  
 
Typ / rozsah hrúbok:  
 
 
Typ inšpekcie: počiatočná priebežná 
 
Dátum inšpekcie:  
 
Inšpektor: meno podpis 
 
Zástupca výrobcu: meno, funkcia podpis 
 
 
 
Legenda: 
NN nepodstatná nezhoda 
PN podstatná nezhoda 
KN kritická nezhoda 
 
 
 
Odkazy: EN 13172 Hodnotenie zhody, príloha A 

EN 13163 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Priemyselne vyrábané výrobky 
z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia 
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VŠEOBECNÉ OTÁZKY PODĽA STN EN 13172 

Odkaz na P.č. prílohu kapitolu Otázka Komentár 

1  4 Výrobok / výrobková skupina, na ktorú je 
uplatňovaná vnútropodniková kontrola  

Systém manažérstva kvality 
podľa EN ISO 9001 
podľa iných noriem 
výrobcov vlastný 

2 A.2.1  

Príloha: Certifikát systému kvality 

označenie certifikátu: 
platnosť certifikátu do: 
vydal: 

Vnútropodniková kontrola zdokumentovaná 
v príručke kvality 3 5.1.1 
Príloha: Príručka kvality 

napr. dátum vydania 

Zodpovednosť, oprávnenie a definovaný 
vzájomný vzťah medzi pracovníkmi riadiaci-
mi, vykonávajúcimi alebo overujúcimi činnosti 
ovplyvňujúce kvalitu 

4 

Príloha: Príručka kvality, org. štruktúra 

 

5 

5.1.2 

Zástupca manažmentu na prevenciu ne-
zhody výrobku, identifikáciu a zaznamenanie 
nezhody 

Meno 

6 5.1.3 Zástupca manažmentu pre vnútropodnikovú 
kontrolu Meno 

Preskúmanie systému manažmentom 
7 

A.2.2 

5.1.4 
Príloha: Záznamy z preskúmania manažmen-
tom 

NN – chýba záznam z posledného pre-
skúmania 

PN – preskúmanie sa nevykonalo 
v plánovanom termíne 

KN – preskúmanie sa vôbec nevykoná-
va 

Príručka kvality: 
Platné výrobné postupy 
 
Ciele, štruktúra a oprávnenie 
 
Postupy pre suroviny 
 
Vnútropodniková kontrola 
 
Kontroly a skúšky pred, počas a po výrobe 
 
Manipulácia, značenie výrobkov 
 
Školenia personálu na postupy 

8  

 
5.2 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) Príloha: Príručka kvality 

NN – v dokumente chýba jeden 
z prvkov systému kvality 

 
PN – v dokumente chýbajú niektoré 

z prvkov systému kvality 
 
KN – dokument neexistuje 

Kontrola a skúšanie 
Dostupné vybavenie, zariadenie a pracovníci 
Spôsobilí pracovníci 
Subdodávatelia 9  5.3.1 

Príloha: Zoznam zariadení, spôsobilých pra-
covníkov, subdodávateľov 

NN – zariadenie nie je zaevidované, 
chýba zoznam subdodávateľov 

PN – zariadenie je nevhodné, činnosť 
nevykonáva spôsobilý pracovník, 
subdodávatelia nemajú zavedený 
systém kvality pre dodávané ma-
teriály 

KN – činnosť sa nezabezpečuje 
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VŠEOBECNÉ OTÁZKY PODĽA STN EN 13172 

Odkaz na P.č. prílohu kapitolu Otázka Komentár 

Skúšobné zariadenie 
v súlade s: 
- normovými skúšobnými metódami 
- inými skúšobnými metódami 
početnosť kalibrácií podľa tabuľky 1 
nadväznosť kalibrácie 

10  5.3.2 

Príloha: zoznam overovacích alebo kalibrač-
ných listov, fotokópia oprávnenia autorizova-
nej organizácie, zoznam skúšobných metód 

NN – na zariadení chýba údaj o overení
PN – zariadenia sa overujú nepravidel-

ne, v dokumentácii chýbajú nie-
ktoré kalibračné údaje 

KN – činnosť sa nezabezpečuje 

Suroviny 
 
Spôsob preverenia, osoba zodpovedná za 
preverenie 11 A.2.1 5.3.3 

Príloha: Vyhlásenia zhody a certifikáty dodá-
vateľov, objednávky a dodacie listy 

NN – materiál sa prijíma bez označenia 
značkou zhody alebo certifikač-
nou značkou 

PN – dodaný materiál sa napriek po-
chybnostiam uvoľní na spracova-
nie 

KN – nekontroluje sa žiadna dodávka 

12 A.2.2 
5.3.4 
+ výr. 
norma 

Skúšanie počas výroby 
 
aktualizovaná tabuľka zoskupenia výrobkov 

 

Priame skúšanie výrobkov 
početnosť 
vyhodnotené výsledky skúšok 13  

5.3.5.1 
 
+ výr. 
norma Príloha: Zoznam skúšobných metód, plán 

skúšok, záznamy o skúškach 

NN – skúšobné normy nie sú 
k dispozícii 

PN – skúšky sa nevykonávajú pravidel-
ne a v potrebnom rozsahu, vzor-
ky sa neodoberajú v súlade 
s plánom skúšok 

KN – skúšky sa nevykonávajú vôbec 

Nepriame skúšanie výrobkov 
početnosť 
vyhodnotené výsledky skúšok 14  

5.3.5.2 
 
+ výr. 
norma Príloha: Zoznam skúšobných metód, plán 

skúšok, záznamy o skúškach 

NN – skúšobné normy nie sú 
k dispozícii 

PN – skúšky sa nevykonávajú pravidel-
ne a v potrebnom rozsahu, vzor-
ky sa neodoberajú v súlade 
s plánom skúšok 

KN – skúšky sa nevykonávajú vôbec 
Kontrola a skúšobné záznamy 
Údaje o identifikácii výrobku, dátum a čas 
výroby, skúšobné metódy pre každú vlast-
nosť, výsledky skúšok, požadovaná úroveň, 
výsledok kontroly, identifikácia osoby vykoná-
vajúcej kontrolu 

15  5.3.7 

Príloha: Záznamy o výsledkoch kontroly 
a skúšania hotových výrobkov v dokumentácii 
výrobcu 

NN – záznamy sú neúplné 
 
PN – záznamy nie sú k dispozícii 
 
KN – činnosť sa nevykonáva 

Nezhodné výrobky 
 
postupy 16  5.4 

Príloha: Dokument opisujúci postup v prípade 
nezhodného výrobku 

NN – nápravné opatrenia sa neevidujú, 
chýba záznam o upozornení zákazníka, 
ktorý vlastní nezhodný výrobok 
PN – nedostatočné označenie a ne-
správne skladovanie nezhodného vý-
robku oddelene na vyhradenom mieste, 
opatrenie na nápravu nebolo prijaté 
okamžite, zákazník nebol upozornený 
na nezhodný výrobok 
KN – opakovaná skúška alebo kontrola 
nezhodného výrobku sa nevykonala 
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VŠEOBECNÉ OTÁZKY PODĽA STN EN 13172 

Odkaz na P.č. prílohu kapitolu Otázka Komentár 

Manipulácia, skladovanie, balenie a ozna-
čovanie výrobkov  

manipulácia PN – pri manipulácii dochádza k po-
škodeniu výrobku 

skladovanie PN – výrobky nie sú skladované podľa 
predpisu výrobcu 

označovanie 
etiketovanie 
označovací kód 

17  

5.5 
 
+ 
 
výrob-
kové 
normy 

Príloha: Vzor štítku 

PN – údaje na štítku sú nedostatočné 
alebo štítok nie je umiestnený na kaž-
dom balení 
KN – označovanie sa nevykonáva 

Nadväznosť výrobkov 
 
nadväznosť 18  5.6 

Príloha: Výrobné záznamy 

NN – nepravidelné vyhotovovanie zá-
znamov 
PN – výrobky alebo série nie sú identi-
fikovateľné a sledovateľné z hľadiska 
pôvodu výroby 
KN – záznamy sa nevykonávajú 

Školenie pracovníkov 
19  5.7 

Príloha: Záznamy o vzdelávaní pracovníkov, 
oprávnenia na výkon špeciálnych činností 

NN – originály oprávnení nie sú 
k nahliadnutiu 
PN – nie sú vedené záznamy o odbor-
nom vzdelávaní pracovníkov; školenia 
nevykonáva oprávnená organizácia 

Počiatočné skúšanie typu schváleným or-
gánom 
 
vzorkovanie 20 A.2.3  

Príloha: protokoly z počiatočných skúšok 
typu, zápis o odbere vzoriek 

NN – nepravidelné vyhotovovanie zá-
znamov 
PN – výrobky alebo série nie sú identi-
fikovateľné a sledovateľné z hľadiska 
pôvodu výroby 
KN – záznamy sa nevykonávajú 

21 A.2.4.3  

Kontrolné skúšanie inšpekčným orgánom 
 
Zápis o odbere vzoriek 
 
záver porovnania skúšobných výsledkov 

NN – vzorky na skúšky neboli vopred 
zreteľne označené a nereprezentovali 
bežnú výrobu 
PN – výsledky niektorých skúšok boli 
horšie ako deklarovaná hodnota 
KN – výsledky tepelného odporu a te-
pelnej vodivosti boli horšie ako deklaro-
vaná hodnota 

22   

Dokumentovaný systém okamžitého informo-
vania TSÚS o všetkých podstatných zmenách 
týkajúcich sa výrobcu a výrobku, napr. zmena 
názvu, zmena kontaktnej osoby, zmena tech-
nológie výroby, zmena materiálov, zmena 
sortimentu, a pod. 

NN – niektorá zmena nebola nezazna-
menaná 
PN – zmeny neboli oznámené okamžite
KN – systém nie je vypracovaný 

20 
 

21 

A.2.3 
 

A.2.4.3 
 

Súhrn výsledkov inšpekčného orgánu 
a prípadný zoznam opatrení potrebných na 
vykonanie nápravy 

 

 
Poznámka: Inšpekcia musí zohľadniť tie prvky certifikácie podľa EN ISO 9001, ktoré sú pre oba systémy spoločné, 

v súlade s EN 13172 kapitola 4, článok 2. 
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Záverečné zhodnotenie vykonanej inšpekcie: 
 
 
 
 
 
 
 
Termín na odstránenie podstatných nezhôd: 
 
Dátum vykonania inšpekcie: 
 
Podpisy inšpektorov TSÚS:      Podpisy zástupcov výrobcu: 
 
 
 
Prehlásenie zodpovedného predstaviteľa výrobcu: 
Beriem na vedomie zistenia inšpekcie.  
Meno, funkcia, podpis 
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PRÍLOHA 6: FORMULÁR ZÁPISU O ODBERE VZORIEK 

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

ZÁPIS O ODBERE VZORIEK 
 
 

Názov a adresa výrobcu: 
 
 
 

Popis výrobku: 
 
 

Spôsob identifikácie výrobku: 
 
 

Označenie výrobku výrobcom: 
 
 

Veľkosť kontrolnej dávky: 
 
 

Rozsah vzorkovej jednotky: 
 

číslo vzorky      

dátum výroby vzoriek     

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

odobraté množstvo 
rozmery vzoriek (mm) 

 
 
 

   

 

Miesto odberu vzoriek: 
 
 

Dátum odberu: 
 
 

Poznámky k odberu výrobkov na 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 332,00 € 
Vykonanie počiatočnej inšpekcie vo výrobni (bez cestovných nákladov)  1)

Ceny skúšok 1)

Vypracovanie podkladov na vydanie certifikátu na 1 výrobok 1)

Zľava z ceny skúšok pri skúšaní každého ďalšieho výrobku 10 % 
 

LICENCIA NA PRÁVO POUŽÍVANIA ZNAČKY 
Poplatok na 1 rok za každý certifikát 266,00 € 
 

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

Ceny skúšok 1)

Vypracovanie podkladov na vydanie certifikátu na 1 výrobok 1)

Zľava z ceny skúšok pri skúšaní každého ďalšieho výrobku 10 % 
 

CESTOVNÉ NÁKLADY 
Cestovné sa účtuje pre každú inšpekciu individuálne na základe aktuálne platnej legislatívy.  
Pri skúšaní viac ako 10 súborov na rozmery a pevnosť sa nebudú účtovať cestovné náklady na ú-
zemí SR. 
 
 

 

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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