
 

 

Certifika čný orgán na výrobky 
VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slov enská republika  

 
Žiados ť 

 o posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie ce rtifikátu typu  

v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 bod b) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výro bky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní neskorších predpisov 
 
 

 
Vyplní CO    Preskúmaná dňa:        Zaevidovaná dňa:         Evidenčné číslo:   
  
 

1. Žiadate ľ 
 

 Meno (názov firmy):  ......................................................................................................................................................................  

 Sídlo firmy (adresa):  ......................................................................................................................................................................  

 IČO: ……………………………………………........................ DIČ(DRČ): …………………………………….…….................. 

 Bankové spojenie 

 Názov a sídlo banky: ………………………........................... Číslo účtu: …...…………………………………....................... 

 Zastúpený (štatutárny zástupca) Zmocnenec pre vecné rokovanie 

 Meno: ……………………………………………...................... Meno: ……………………………………………….................. 

 Funkcia: …………………………………………...................... Funkcia: …………………………………………….................. 

 Telefón: …………………………………….……...................... Telefón: …………………………………………….................. 

 Fax: ......……………………………………….…...................... Fax: ...………………………………………………................. 

 E – mail: ……………………………………..…....................... E – mail: ………………………………………….................... 
 

2. Výrobok  

 

 Názov: …................................................................................……………......………………………………...................................... 

 Typ (vzor): ......................................................................................…………………....……………………....................................... 

 Typové varianty (súbežne vzory): ...................................................................................................…………..……......................... 

 ...................................................................................................…………..………………………………………………..................... 

 ...................................................................................................…………..………………………………………………..................... 

 Výrobca (ak sa líši od žiadateľa): ...................................................................................................…………..………...................... 

 ...................................................................................................…………..………………………………………………..................... 
(meno, názov, adresa, prípadne ďalšie údaje) 

 Miesto výroby (ak sa líši od výrobcu): ...................................................................................................…………............................ 

 ...................................................................................................…………..………………………………………………...................... 
(adresa, prípadne ďalšie údaje) 

 
3. Výrobok je pripravený na odber : ....………………………………………................…………………….……….................. 
 
4. Technické požiadavky a právne dokumenty 
 

 Technické požiadavky (technický predpis alebo technická norma) podľa ktorých sa má vykonať skúšanie vlastnosti typu výrobku 
alebo posúdenie zhody vzorky typu výrobku alebo posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku: 

................................................................................................................................................................................................................. 

 Právne dokumenty (nariadenie vlády, opatrenie ÚNMS SR, atď.) vzťahujúce sa na výrobok:  

................................................................................................................................................................................................................. 

 
Poznámka: * čo sa nehodí prečiarknite 
 
Kód: 649-1 
 
 



5. Sprievodná dokumentácia k žiadosti  

• Technické popisy výrobku a typových variant výrobku s vyobrazením, príloha č. ..….............…. 
• Materiálové listy materiálov použitých na výrobku s uvedením výrobcu, príloha č. .………………. 
• Výsledky skúšok - protokoly, osvedčenia, certifikáty,  príloha č. ….……….…... 
• Kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu, príloha č. .……….……... 
• Technická dokumentácia v zmysle požiadaviek právneho dokumentu príloha č. .…..………….. 

6. Vyhlásenie žiadate ľa  

Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predložená dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a 
vystihujú stav výrobku ku dňu vystavenia tejto žiadosti. Súčasne vyhlasujem, že o posúdenie vzorky daného typu výrobku som 
nepožiadal inú autorizovanú osobu. 

Žiadate ľ vyhlasuje, že je oboznámený s pravidlami certifika čného systému a zaväzuje sa: 
- predložiť výpis z obchodného registra, resp. živnostenský list; 
- dodať potrebnú technickú dokumentáciu a žiadosť v slovenskom jazyku, prípadne podľa dohody v inom jazyku; 
- predložiť vzorku, resp. umožniť odber vzorky výrobku na skúšanie v stanovenom termíne; 
- zabezpečiť súčinnosť pri skúškach vlastností typu výrobku alebo posúdení zhody vzorky typu výrobku alebo posúdenie zhody výrobku 
s certifikovaným typom v rozsahu požadovanom certifikačným orgánom; 
- dodržiavať program a proces certifikácie; 
- vyhovieť požiadavkám na vlastnosti certifikovaných výrobkov; 
- umožniť CO vykonať všetky činnosti potrebné k certifikácii: skúšanie, posudzovanie, dozor, opakované posudzovanie a riešenie 
sťažností, preštudovanie dokumentácie, záznamov, správ atď. od zákazníka 
 
Po získaní certifikátov sa žiadate ľ zaväzuje: 
- chovať sa ako certifikovaný iba v rozsahu udeleného certifikátu; 
- zabezpečovať trvalú zhodu certifikovaných výrobkov s podmienkami certifikácie a vykonávať opatrenia na účasť pozorovateľov, ak je  
  to potrebné; 
- nepoškodzovať povesť CO nevhodným užívaním certifikátu; 
- nevydávať neoprávnené alebo zavádzajúce prehlásenia vo vzťahu k certifikácií a certifikátu; 
- prestať sa odkazovať na certifikát pri jeho pozastavení alebo zrušení; 
- vrátiť na vyžiadanie CO dokumenty ním vydané vo vzťahu k certifikácií, keď sa stanú neplatnými; 
- využívať certifikát iba v rozsahu v ňom uvedenej zhody s predpismi (požiadavky stanovené certifikačnou schémou); 
- nevyužívať certifikát zavádzajúcim spôsobom; 
- poskytovať kópie certifikačných dokumentov iba v plnom rozsahu; 
- používať značky zhody a informácie súvisiace s výrobkom v súlade s certifikačnou schémou; 
- držiteľ certifikátu je povinný zaznamenávať a uchovávať všetky sťažnosti podané v súvislosti s certifikovaným výrobkom, prijať  
  a dokumentovať vhodné opatrenia strán týchto sťažností a tieto záznamy a opatrenia predkladať certifikačnému orgánu pri dozore; 
- vyhovieť požiadavkám CO (pokiaľ sa vyjadrí) na zverejňovanie svojej certifikácie; 
- oznámiť CO zmeny na výrobku a vo výrobe, ovplyvňujúce vlastnosti výrobku, ktoré boli predmetom certifikácie 

 
7. Súhlas žiadate ľa 

Žiadateľ bol oboznámený a súhlasí so zabezpečením vykonania skúšok subdodávateľským spôsobom: 
 áno              nie 

 
8. Obchodno-právne vz ťahy 

 Oboma stranami parafovaná žiadosť pre poskytnutie certifikačných činností sa považuje za právne vynútiteľnú dohodu 
a zohľadňuje zodpovednosť certifikačného orgánu a jeho klienta. 
Ďalšie obchodno-právne vzťahy môžu byť riešené v samostatnej zmluve uzatvorenej podľa § 591 a následne Obchodného zákonníka 
nadväzujúcej na túto žiadosť. 
 
 
 
 
 
V …………………………..  dňa………………… ………………………...  …………………............... 
         Meno oprávneného     Podpis, pečiatka 
      zástupcu 
 
 
Vyplní CO  

Eviden čné číslo a dátum prijatia vzorky:      Množstvo vzorky:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: * čo sa nehodí prečiarknite 

Kód: 649-1 


