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Žiadosť o certifikáciu výrobku 

č. CNR/........................ 
(vyplní certifikačný orgán) 

 
1 Výrobca: 

 
Obchodné meno (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)        
 
Adresa sídla:(ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)        
 
Korešpondenčná adresa:(ak sa líši od adresy sídla - ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)   
      
 
IČO:        DIČ:        IČ DPH:        
 
Registrácia (register a registračné číslo)        
 
Štatutárny zástupca (meno, funkcia, telefón, e-mail)        

 
Zmocnený pracovník (meno, funkcia, telefón, e-mail)        
 
Bankové spojenie: sídlo banky:       

 číslo účtu:          
 IBAN:          
 BIC/SWIFT:        
 

 
2 Žiadateľ:  (vyplní sa, ak žiadosť podáva tuzemský dovozca, tuzemský zástupca zahraničného výrobcu, 

alebo tuzemský predajca) 
 

Obchodné meno (podľa zápisu v OR, živnostenskom liste)        
 
Adresa sídla:(ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)        
 
Korešpondenčná adresa:(ak sa líši od adresy sídla - ulica, obec, PSČ – vrátane doručovacej pošty)   
      
 
IČO:        DIČ:        IČ DPH:        
 
Registrácia (register a registračné číslo)        
 
Štatutárny zástupca (meno, funkcia, telefón, e-mail)        

 
Zmocnený pracovník (meno, funkcia, telefón, e-mail)        
 
Bankové spojenie: sídlo banky:       

 číslo účtu:          
 IBAN:          
 BIC/SWIFT:        
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3 Výrobok: 
 

Druh výrobku, obchodný názov: 
 
Typ: (podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod.) 
 
 
Miesto výroby: 
 

 
4 Výrobok je pripravený na odber pre certifikáciu výrobku od: 
 
 
5 Bol na výrobok už vydaný certifikát certifikačným orgánom 

 • áno, uveďte prosím číslo certifikátu: • nie 
 

 

6 Údaje o výrobku a výrobe 
 

Výrobok tohoto typu a druhu je vyrábaný v .................. vyhotoveniach (variantoch) 

Typové značky všetkých druhov výrobku obsiahnutých v skúšanom type: 

 
Technické dokumenty, v ktorých sú uvedené deklarované vlastnosti výrobku a ďalšie parametre, na ktoré 
sa požaduje certifikácia: 
 
Vhodnosť a podmienky použitia výrobku: 

 
 
 
 
 
7 Skúšané vlastnosti výrobku a sledované procesy pri jeho výrobe 
 

Žiadame certifikátom overiť: 

a) tieto vlastnosti:  
 
 
b) vlastnosti uvedené v týchto dokumentoch: 
 
c) ďalšie parametre, súvisiace s výrobkom: 
 
Súčasťou certifikácie je kontrola výrobku formou inšpekcie výroby a kontrolných skúšok min. 1x za rok 
v rozsahu, ktorý bude dojednaný v zmluve. 

 
8 Sprievodné doklady žiadosti 
 

Informácie o výrobku  
- podrobný technický popis a technické výkresy, technické listy, statický výpočet 
- údaje o jeho 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 vykonanej inšpekcii VPK Príloha č. ......... 



 
 

ziad_CV  Strana 3 zo 3 
verzia 2020-03 

Kópia (notárske overenie nie je vyžadované) výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 
v aktuálnom stave v čase podania žiadosti  Príloha č. ......... 
 
V prípade, že žiadosť podáva zástupca výrobcu (podľa bodu 2 žiadosti) originál alebo notársky overená 
kópia súhlasu resp. splnomocnenia výrobcu pre žiadateľa  Príloha č. ........ 

 
 
9 Vyhlásenie výrobcu/žiadateľa o type výrobku a súhlase s podmienkami certifikácie 

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

Žiadateľ súhlasí s podmienkami na certifikáciu a dodá akékoľvek informácie, potrebné na hodnotenie 
výrobkov, ktoré sa majú certifikovať. 

 
 
10 Spoluúčasť výrobcu/žiadateľa 

Dodať podklady potrebné na výkon certifikácie výrobku v slovenskom jazyku. 

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

Zabezpečiť súčinnosť pri výkone certifikácie v rozsahu požadovanom certifikačným orgánom. 

 
11 Obchodno-právne vzťahy 

Budú riešené v samostatnej "Zmluve o kontrolnej činnosti", uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného 
zákonníka, nadväzujúcej na túto žiadosť. 

 
 

 
V ........................... dňa ........ Za certifikačný orgán zaevidoval: 
 
Oprávnený zástupca žiadateľa: 
 
meno: .....................................  dňa .......................  
 
podpis: ................................... podpis: ................................... 
 
 
pečiatka výrobcu/žiadateľa 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámky k vyplneniu žiadosti: 
 

Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku a pre každú výrobňu. 
Sprievodné doklady podľa časti 8, ktoré sa týkajú súčasne viacerých výrobkov požadovaných na certifikáciu, stačí priložiť 
k jednej žiadosti a v ostatných žiadostiach uviesť odkaz. 
Žiadosť odosielajte v dvoch vyhotoveniach, sprievodné doklady 1x, doporučene, na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti.  

 


