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1 VŠEOBECNE 
TSÚS ponúka výrobcom certifikačný systém na posudzovanie zhody vybraných druhov výrobkov 
s technickými podmienkami TSÚS, t. j. pravidlami na vydanie certifikátu výrobku TSÚS (ďalej len „Pravidlá“) 
s možnosťou používania Značky kvality TSÚS (ďalej len „Značka“) na označovanie výrobkov.  

Možnosť vystavenia certifikátu výrobku bez práva používať Značku musí byť špecifikovaná v Pravidlách. 
Možnosť označovania výrobkov Značkou nie je daná pre všetky druhy výrobkov, na ktoré sa spracovali Pravidlá.  

Základom pravidiel pre jednotlivé druhy výrobkov sú existujúce technické špecifikácie, t. j. európske normy 
(EN), slovenské technické normy (STN) a právne predpisy obsahujúce požiadavky na výrobky, ktoré sa môžu 
hodnotiť štandardizovanými skúšobnými metódami. 

Súčasťou pravidiel je aj stanovenie možnosti získať právo používania Značky kvality TSÚS (ďalej len 
„Značka“). Vhodnosť technických špecifikácií na certifikáciu schvaľuje vedenie Certifikačného orgánu na 
certifikáciu výrobkov (ďalej len „vedenie CO“), ktoré môže modifikovať kritériá pre jednotlivé vlastnosti 
výrobkov tak, aby dávali držiteľovi licencie na používanie Značky vyššiu pridanú hodnotu v konkurenčnom 
prostredí. 

2 PREDMET PRAVIDIEL 
Tieto Všeobecné pravidlá udeľovania značky kvality TSÚS (ďalej len „Všeobecné pravidlá“) sú základnými, 
všeobecne platnými pravidlami, ktoré platia pri certifikácii výrobkov a udeľovaní Značky.  

Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných pravidiel sú Pravidlá pre jednotlivé skupiny výrobkov.  

Všeobecné pravidlá a jednotlivé Pravidlá nadväzujú na smernice TSÚS S 07 Postup pri vykonávaní certifikácie 
výrobkov, S 33 Postup pri vykonávaní inšpekcií a S 45 Špecialisti a riešitelia. 

3 ROZSAH PLATNOSTI 
Všeobecné pravidlá vrátane Pravidiel sú záväzné pre všetkých zamestnancov TSÚS (pracovníkov CO), ktorí 
pripravujú a vykonávajú certifikáciu stavebných výrobkov a im príbuzných výrobkov v neregulovanej oblasti. 

Od dátumu platnosti týchto všeobecných pravidiel sa rušia Všeobecné pravidlá udeľovania Značky kvality 
s platnosťou od 1. januára 2011. Platnosť pravidiel pre jednotlivé skupiny výrobkov sa určuje samostatne. 

4 POSTUP CERTIFIKÁCIE VÝROBKU A UDELENIE PRÁVA POUŽÍVAŤ ZNAČKU 
KVALITY TSÚS 

4.1 ŽIADOSŤ 

Žiadateľ, ktorý má záujem certifikovať výrobok a získať právo na používanie Značky, predloží žiadosť 
adresovanú Certifikačnému orgánu na certifikáciu výrobkov TSÚS (ďalej len „CO“). Vzor žiadosti je prílohou 
smernice S 07 Postup pri vykonávaní certifikácie výrobkov a je zverejnený na internetovej stránke TSÚS. 

Vzhľadom na dôverný charakter sprievodných dokladov žiadosti sú pracovníci TSÚS povinní pri zaobchádzaní 
s nimi postupovať podľa internej smernice TSÚS S 04 Ochrana údajov a informácií vrátane zabezpečenia 
záujmov zákazníkov. 

TSÚS na základe doručenej žiadosti predloží žiadateľovi návrh zmluvy o certifikácii výrobku, v ktorej sa stanovia 
podmienky predchádzajúce vydaniu certifikátu výrobku. Vzor zmluvy o certifikácii výrobkov je prílohou smernice 
S 07 Postup pri vykonávaní certifikácie výrobkov. 

TSÚS na požiadanie poskytne podrobnejšie informácie o spôsobe certifikácie výrobkov a udeľovania Značky 
vrátane detailov týkajúcich sa postupov pri skúšaní a pri inšpekcii pre jednotlivé typy výrobkov a o nákladoch 
spojených s týmito postupmi. 

4.2 CERTIFIKÁCIA VÝROBKU 

V zmysle Všeobecných pravidiel a Pravidiel musí mať výrobca pred udelením práva používať Značku 
zavedený systém riadenia výroby a vykonávať plánované skúšky a môže mať vykonané skúšky typu výrobku. 
TSÚS vykoná počiatočnú inšpekciu a skúšky typu všetkých deklarovaných vlastností výrobku, a to aj v tom 
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prípade, ak si ich výrobca zabezpečil na účely posudzovania zhody v inom laboratóriu. V odôvodnených 
prípadoch sa vykonané skúšky typu výrobku môžu uznať. Vykonávanie plánovaných skúšok v laboratóriu 
TSÚS nie je podmienkou. 

Na výrobu sa nesmú používať vstupné suroviny obsahujúce alebo uvoľňujúce zakázané nebezpečné látky, 
resp. sú zdrojom ionizujúceho žiarenia vyšším ako umožňuje zákon 87/2018 Z. z.. Výrobca musí predložiť 
inšpektorovi TSÚS hodnoverný doklad o tejto skutočnosti, napr. kartu bezpečnostných údajov alebo výsledky 
stanovení rádiologických ukazovateľov a indexu hmotnostnej aktivity stavebného materiálu. 

Na posúdenie vlastností výrobku sa vykonajú skúšky a kontrolné činnosti podľa príslušných Pravidiel, ktoré 
obsahujú postupy a návody na vykonanie jednotlivých činností spojených s certifikáciou výrobku a udelením 
práva používať Značku:  

- vykonanie a zdokumentovanie počiatočnej inšpekcie vo výrobni, 
- vykonanie a zdokumentovanie skúšky typu, 
- vykonávanie trvalého dohľadu nad výrobou a výrobkom samotným (vykonávanie a zdokumentovanie 

priebežných inšpekcií a kontrolných skúšok),  
- klasifikovanie nezhôd zistených pri počiatočnej a priebežnej inšpekcii spolu s nápravnými činnosťami 

a dopadmi zistení. 

4.3 UKONČENIE CERTIFIKÁCIE 

V prípade kladného výsledku certifikačného procesu – posúdenia všetkých vlastností stanovených v Pravidlách 
(s možnosťou získania Značky) TSÚS odovzdá žiadateľovi nasledovné dokumenty: 

- správu o certifikácii vrátane správy o počiatočnej inšpekcii výroby a systému riadenia výroby a protokolov 
o skúškach vlastností výrobku, 

- certifikát výrobku, ktorý predstavuje zároveň licenciu na používanie Značky, 
- licenčnú zmluvu na používanie Značky, 
- kritériá používania Značky. 

V prípade kladného výsledku certifikačného procesu – posúdenia všetkých vlastností stanovených v Pravidlách 
(bez možnosti získania Značky) alebo v prípade, že výrobok nesplnil sprísnené kritériá stanovené v Pravidlách 
(s možnosťou získania Značky), ale vyhovuje základným podmienkam na uvedenie výrobku na trh, TSÚS 
odovzdá žiadateľovi nasledovné dokumenty: 

- správu o certifikácii vrátane správy o počiatočnej inšpekcii výroby a systému riadenia výroby a protokolov 
o skúškach vlastností výrobku, 

- certifikát výrobku. 

V prípade, že výrobok nesplnil všetky deklarované kritériá, TSÚS odovzdá žiadateľovi nasledovné dokumenty: 
- správu o počiatočnej inšpekcii výroby a systému riadenia výroby, 
- protokoly o skúškach vlastností výrobku, 
- odmietnutie vydania certifikátu výrobku. 

V prípade, že sa konanie ukončí predčasne (napr. na základe rozhodnutia žiadateľa, z dôvodu nepodpísania 
zmluvy alebo pre nesplnenie zmluvných záväzkov), výrobca je povinný uhradiť TSÚS náklady za vykonané 
práce k dátumu ukončenia konania bez ohľadu na to, či sa uzavrela zmluva o certifikácii výrobku. TSÚS 
odovzdá žiadateľovi správy a protokoly o skúškach, ktoré sa do uvedeného dátumu na výrobku vykonali. 

4.4 KONTROLA VYDANÉHO CERTIFIKÁTU 
Počas platnosti vydaného certifikátu (prípadne s licenciou na používanie Značky) CO vykonáva: 

- priebežné inšpekcie systému riadenia výroby, čim zisťuje, či sú zabezpečené predpoklady pre trvalé 
dodržiavanie deklarovaných vlastností výrobkov a systém vnútropodnikovej kontroly je funkčný, 

- kontrolné skúšky, čím zisťuje, či certifikované výrobky majú vlastnosti zhodné s určenými technickými 
špecifikáciami, 

- kontrolu plnenia podmienok licenčnej zmluvy (v prípade udelenia Značky), 
- kontrolu plnenia ďalších povinností výrobcu súvisiace s certifikáciou výrobku a vyplývajúcich z technických 

špecifikácii a právnych predpisov.  

CO vykonáva kontrolu iba výrobkov, ktoré majú platný certifikát výrobku vydaný CO. 
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Lehoty vykonávania kontrol sa stanovia podľa príslušných technických špecifikácií alebo Pravidiel. Medzi 
dvomi priebežnými inšpekciami nesmie uplynúť dlhšia doba ako stanovuje technická špecifikácia alebo 
Pravidlá, max. však 12 mesiacov.  

Na základe výsledkov technických skúšok výrobku a zistení pri inšpekcii vo výrobni, vypracuje riešiteľ správu 
o priebežnej inšpekcii, ktorej súčasťou sú protokoly o vykonaných skúškach.  

Ak sa pri priebežnej inšpekcii zistí nezhoda vlastností výrobku s technickými špecifikáciami, nezhody v systéme 
riadenia výroby, prípadne nedodržanie licenčnej zmluvy, vyzve výrobcu, aby prijal nápravné opatrenia 
a zistené nezhody odstránil v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 1 mesiac. Ak výrobca nezhody v stanovenej 
lehote neodstráni, certifikát sa zruší. 

Podrobný postup vykonávania priebežných inšpekcií a hodnotenia uplatňovaného systému riadenia výroby je 
opísaný v smernici TSÚS S 33 Postup pri vykonávaní inšpekcií a v Pravidlách. 

5 ZNAČKA KVALITY TSÚS 
5.1 VÝZNAM ZNAČKY 

Značka kvality TSÚS, je značkou na výrobok identifikujúcou certifikáciu treťou stranou, preukazujúcou 
používateľom a spotrebiteľom zhodu výrobkov s požiadavkami príslušných technických podmienok TSÚS. 
Udeľuje sa po úspešnom absolvovaní certifikačného postupu opísaného v časti 4 týchto Všeobecných 
podmienok. 

5.2 VLASTNÍCTVO 

Vlastníkom Značky je TSÚS. Značka je registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva a uznaná ako národná 
značka kvality. 

5.3 GRAFICKÁ PODOBA ZNAČKY 

Grafická podoba Značky sa uvádza v prílohovej časti Všeobecných pravidiel (príloha 1). 

Zvyčajne sa Značka umiestňuje na samotný výrobok. Ak je umiestnenie na výrobok nemožné alebo 
nepraktické, Značka sa umiestni na obal výrobku, na štítok pripevnený k výrobku, do návodu na používanie 
alebo do sprievodnej obchodnej alebo technickej dokumentácie. 

Pri použití alebo reprodukovaní sa musia bez ohľadu na veľkosť Značky dodržať proporcie udané 
v kalibrovanom nákrese uvedenom v prílohe Všeobecných pravidiel. Minimálne rozmery Značky sú 20 mm x 
20 mm (v prípade použitia značky udeľovanej do 31. 08. 2009) alebo 20 mm x 29 mm (v prípade použitia 
značky udeľovanej od 01. 09. 2009). 

Značka obsahuje identifikačný kód označujúci číslo udelenej licencie na jej použitie, ktorá je zhodná s číslom 
vydaného certifikátu výrobku. 

5.4 OCHRANA ZNAČKY 

Oprávnenie používať Značku majú len výrobcovia, ktorí dostali licenciu na používanie Značky prostredníctvom 
postupov uvedených v tomto a súvisiacich dokumentoch. S držiteľom licencie na používanie Značky TSÚS 
uzatvorí licenčnú zmluvu, ktorej súčasťou sú aj kritériá používania Značky kvality TSÚS (príloha 2). 

Akékoľvek nedodržanie licenčných podmienok vystaví držiteľa licencie na používanie Značky krokom, ktoré 
sa uvádzajú v kapitole 6, prípadne právnym následkom podľa Obchodného zákonníka. 

 

6 PRÁVO NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

6.1 PRVÉ UDELENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

V prípade kladného výsledku certifikačného procesu, pri ktorom sa preukáže, že systém riadenia výroby aj 
deklarované vlastnosti výrobku sú v súlade s technickými podmienkami Pravidiel (s možnosťou získania 
Značky), TSÚS vydá certifikát výrobku, ktorý predstavuje zároveň licenciu na používanie Značky. 



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
Názov 
dokumentu 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ  
udeľovania Značky kvality TSÚS 

Vydanie: 3 
Strana: 5 z 8 

 
 
Pritom platí, že vydanie certifikátu výrobku (licencie na Značku) sa viaže na jednu výrobňu a jednu technickú 
špecifikáciu. Licencia 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 
a kontrolných skúšok v intervale, ktorý je určený v Pravidlách. To znamená, že po uplynutí prvého intervalu od 
vydania je jeho prílohou Správa o priebežnej inšpekcii a Potvrdenie o vykonaní priebežnej inšpekcie. 

6.2 ROZŠÍRENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

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 podmienok ako na 
výrobkoch s už udelenou Značkou, požiada TSÚS zvyčajným postupom, formou žiadosti. TSÚS nemusí 
požadovať ďalšiu návštevu vo výrobni, ak neuplynula určená doba do vykonania ďalšej priebežnej inšpekcie. 
Požaduje sa vykonať skúšky vzoriek variantov výrobkov, aby sa potvrdila zhoda s technickými podmienkami. 
Ak výsledky skúšok budú vyhovujúce, právo na používanie Značky sa udelí. 

6.3 PLATNOSŤ PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

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

V prípade obmedzenia doby platnosti certifikátu sa toto obmedzenie vzťahuje aj na licenčnú zmluvu. 

V prípade pozastavenia platnosti vydaného certifikátu je pozastavené na rovnakú dobu aj právo na používanie 
Značky. 

6.4 ZRUŠENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE 

TSÚS zruší právo na používanie v nasledovných prípadoch: 
- ak pri kontrolnej činnosti boli zistené nezhody a nápravné opatrenia nemajú žiadny účinok, 
- pri zistení kritickej nezhody, 
- ak výrobca požiada o zrušenie certifikátu výrobku, 
- ak výrobca ohlási koniec používania Značky. 

Pri zrušení práva na používanie Značky TSÚS vyzve výrobcu, aby ju odstránil zo všetkých predmetných 
výrobkov nachádzajúcich sa vo výrobni. Výrobca sa môže proti rozhodnutiu TSÚS odvolať podľa kapitoly 8. 

Zrušenie alebo ukončenie sa zverejní na internetovej stránke TSÚS. 

6.5 UKONČENIE VZŤAHU MEDZI VÝROBCOM A TSÚS 

Tento vzťah sa pokladá za ukončený v nasledujúcich prípadoch: 
- všetky práva na používanie Značky uvedené v Licenčnej zmluve sa zrušili a všetky finančné a iné záväzky 

výrobcu sa vyrovnali; 
- výrobca ide do bankrotu, likvidácie, alebo končí s výrobou výrobkov zahrnutých do práva na používanie 

Značky. 

7 POPLATKY 
Požiadaním o certifikáciu výrobku, 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 od doručenia protokolu o skúške; 
- licenčného poplatku, čo je paušálny ročný poplatok za používanie Značky na pokrytie nákladov spojených 

s prevádzkovaním, propagáciou a ochranou Značky, splatného do 14 dní od doručenia certifikátu (pri 
udelení práva), alebo do 14 dní od doručenia správy o priebežnej inšpekcii (vo výročný deň udelenia 
práva). 
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Poplatky sa stanovujú podľa platného cenníka TSÚS. Licenčný poplatok sa stanovuje v Pravidlách. Všetky 
poplatky sa stanovujú bez DPH. Zmeny poplatkov môžu nastať zmenou skúšobnej metódy, prípadne zmenou 
cenníkovej položky. Cestovné náklady závisia od polohy výrobne a stanovujú sa osobitne pre každý konkrétny 
prípad. 

8 ODVOLANIE 
Výrobca môže podať proti postupu certifikácie alebo rozhodnutiu TSÚS sťažnosť alebo odvolanie. TSÚS má 
na tento účel vlastný odvolací postup podľa smernice S 14 Riešenie odvolaní, námietok a sťažností. TSÚS 
musí oficiálne zaslať svoju odpoveď v lehote jedného mesiaca od prijatia odvolania. 

Odvolania nemajú odkladný účinok na rozhodnutia, proti ktorým sa podali a môžu sa týkať len záležitostí 
súvisiacich s certifikačným postupom. Podanie sťažnosti alebo odvolania nevedie k žiadnym diskriminačných 
opatreniam proti klientom. 

9 TVORBA A ÚPRAVA PRAVIDIEL 

9.1 POSTUP VYTVORENIA PRAVIDIEL 

V zmysle Všeobecných pravidiel musí TSÚS vypracovať Pravidlá pre jednotlivé skupiny výrobkov, ktoré slúžia 
ako pracovný postup na certifikáciu výrobku. 

Riešiteľ (resp. riešitelia) daného typu výrobku (podľa smernice TSÚS S 45 Špecialisti a riešitelia) vypracuje 
návrh Pravidiel, ktorý predloží na pripomienkové konanie kompetentným pracovníkom všetkých dotknutých 
pobočiek TSÚS (t. j. riaditelia pobočiek a vybraní riešitelia). Oslovení pracovníci sú povinní predložiť do 
stanoveného termínu pripomienky k navrhovaným Pravidlám, pričom nepredloženie pripomienok je 
považované za súhlas s návrhom. Zároveň s pripomienkami môžu pracovníci navrhnúť aj prerokovanie 
Pravidiel so združením výrobcov, prípadne s významnými výrobcami výrobku, ktorých Pravidlá týkajú. 

Všeobecné pravidlá aj Pravidlá na jednotlivé typy výrobkov schvaľuje vedenie CO. 

Po odsúhlasení sa Pravidlá zverejnia na internetovej stránke TSÚS a spolu so Všeobecnými pravidlami tvoria 
pracovný postup na vykonávanie certifikácie výrobkov a udeľovania Značky. 

9.2 ÚPRAVA PRAVIDIEL 

TSÚS doporučeným listom informuje držiteľov licencií na používanie Značky, resp. držiteľov certifikátov 
o všetkých zmenách požiadaviek a pravidiel ovplyvňujúcich právo na používanie Značky, ktoré môžu 
vyžadovať ďalšie skúšanie, vykonanie mimoriadnej inšpekcie alebo zmenu postupu certifikácie. Výrobca 
v stanovenej lehote písomne oznámi svoje rozhodnutie, či má alebo nemá záujem 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 podľa článku 6. V prípade, že výrobca nemá záujem využívať naďalej právo 
na používanie Značky, TSÚS oznámi výrobcovi dátum, od ktorého právo na používanie Značky zruší. 

Licenčný poplatok sa výrobcovi vráti iba v prípade, že ešte nezačalo plynúť obdobie, za ktoré bol uhradený. 

10 PRÍLOHY 
Príloha 1 Grafická podoba Značky kvality TSÚS 
Príloha 2 Kritériá používania Značky kvality TSÚS 
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PRÍLOHA 1 GRAFICKÁ PODOBA ZNAČKY KVALITY TSÚS 
 
 
Značka udeľovaná do 31. 08. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Značka udeľovaná po 01. 09. 2009 
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PRÍLOHA 2 KRITÉRIÁ POUŽÍVANIA ZNAČKY KVALITY TSÚS 
 Príloha k licenčnej zmluve  
 
 

 
 
1) Značka kvality TSÚS (ďalej len „Značka“) môže byť použitá len: 

Ø s menom certifikovanej organizácie (divízie, závodu, strediska), 
Ø s číslom certifikátu výrobku (vpísaným do Značky), 
Ø v dobe platnosti certifikátu, 
Ø v rámci certifikovaného rozsahu, 
Ø výrobcom certifikovaného výrobku, 
Ø bez akýchkoľvek úprav, 
Ø v pôvodných farbách, prípadne v čiernobielej mutácii 
 (proporcionálne zväčšenie, resp. zmenšenie sa povoľuje, pri zmenšení sa musia zachovať minimálne 

rozmery 20 x 29 mm), 
Ø na výrobku, na obale výrobku, v sprievodných dokumentoch, na vývesných štítkoch, propagačných 

materiáloch týkajúcich sa výrobku. 
 
2) Značka kvality TSÚS nenahrádza označenie stavebného výrobku v regulovanej oblasti v zmysle platných 

právnych predpisov (označenie CE).  
 
3) Značku kvality TSÚS je možné v prípade podľa bodu 2) použiť v kombinácii s označením CE. 
 
 
 
Používa sa táto značka kvality TSÚS: 
 
 

 


