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Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  

Botanická 17, 842 13 Bratislava 
Certifikačný orgán pre poľnohospodárske a potravinárske výrobky 

 
 

 

 

ŽIADOSŤ č.  ............ o posúdenie zhody - certifikáciu výrobku   

                                                                                                                                                    

                                                                                                               Dátum evidencie žiadosti:  

 Žiadosť pridelená:  

 Podpis vedúcej CV:  

 
                                                                             I.                                                              

 

1.  žiadateľ (názov, adresa - sídlo) 

 

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

 

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

 

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

2. IČO ......................................      Právna subjektivita stanovená (kým, č.j., zo dňa)............................................... 
 

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

3. Bankové spojenie..............................................................č. účtu..................................... ....................................... 
  

4. Konateľ - podnikateľ (meno, funkcia, adresa, tel., e-mail) .....................................................................................  

 

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

 

5. Zmocnený pracovník (meno, funkcia, tel., e-mail).............................................................................. ...................... 

 

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

 

6. Výrobok (uveďte presne podľa špecifikácie): .............................................................................. .......................... 

 

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

 

7. Typ výrobku (uveďte presne podľa špecifikácie) .................................................................................................. 
 
   

8. Výrobca, adresa výrobcu: ................................................................................................. ..................................... 

 

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

 

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

 

9. Miesto výroby: ........................................................................................................... ............................................ 

 

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

. 

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

10. Výrobok tohto typu a druhu sa vyrába v týchto variantoch  /uviesť menovitý zoznam/:....................................... 
 

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

11. Technické požiadavky (špecifikácia), podľa ktorých sa má vykonať posudzovanie zhody vlastností výrobku: 

 

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

 

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

 

12. Certifikačná schéma, podľa ktorej sa má výrobok certifikovať:  ....3......  
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II . 

 

Požadovaná dokumentácia 

 - Doklad o právnej subjektivite. 

 

 

III. 

                                                                               

Vyhlásenie žiadateľa: 
 

- Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti na posúdenie zhody vlastností výrobku, 

predložená technická dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu podania tejto 

žiadosti. Pokiaľ dôjde k zmene zloženia výrobku alebo k zmene technologického procesu, je žiadateľ povinný 

informovať certifikačný orgán, a to zaslaním príslušnej technickej dokumentácie k preskúmaniu, či zmeny majú 

vplyv na výsledky posúdenia zhody; 

- som si vedomý toho, že zmena technických požiadaviek na výrobok môže mať vplyv na zistenia, na základe 

ktorých bol vydaný certifikát výrobku v tejto žiadosti; 

- budem postupovať podľa ustanovení certifikačného programu v rozsahu požadovanom certifikačným orgánom; 

- zabezpečím všetky nevyhnutné opatrenia na umožnenie: 

o vykonania vyhodnotenia a dozoru, vrátane preskúmania dokumentácie a záznamov a prístupu 

k príslušnému vybaveniu, k pracoviskám a priestorom, k pracovníkom a k subdodávateľom;   

o  preskúmania sťažností; 

o  účasti pozorovateľov, ak je to potrebné; 

- nebudem používať certifikáciu výrobku takým spôsobom, ktorý by o certifikačnom orgáne vytváral zlú mienku 

a ani zverejňovať žiadne vyhlásenia týkajúce sa certifikácie výrobku, ktoré certifikačný orgán môže považovať 

za  zavádzajúce a nekompetentné; 

- po pozastavení, zrušení alebo ukončení certifikácie prestanem používať všetky reklamné materiály, ktoré 

obsahujú zmienku o certifikácii výrobku, a na požiadanie certifikačného orgánu vrátim certifikačnú 

dokumentáciu;  

- certifikáciu budem uvádzať iba na tie činnosti, na ktoré mi bola udelená certifikácia;  

- ak poskytnem kópie certifikačných dokumentov iným subjektom, tieto budú kopírované v plnom rozsahu; 

- zabezpečím, že žiadny certifikačný dokument, značka alebo správa alebo ich časť sa nepoužije zavádzajúcim 

spôsobom; 

- pri citovaní certifikovaného výrobku v oznamovacích prostriedkoch, napríklad v dokumentácii, brožúre alebo 

inzerátoch budem konať podľa požiadaviek certifikačného orgánu; 

- budem viesť záznamy o všetkých sťažnostiach, ktoré sa vzťahujú na posudzovaný výrobok  a o nápravných 

opatreniach, ktoré v súvislosti so sťažnosťou vykonám. Tieto záznamy predložím na požiadanie certifikačnému 

orgánu a pri výkone dohľadu; 

- vyhlasujem, že o posúdenie zhody vlastností výrobku som nepožiadal inú autorizovanú akreditovanú osobu. 

 

Poznámky k vyplneniu žiadosti:  

 

1. Žiadateľ podáva riadne vyplnenú žiadosť osobitne pre každý  výrobok spolu s požadovanou  

    dokumentáciou. Doklady musia byť pre ten istý právny subjekt a ten istý výrobok. 

2. Dodané podklady potrebné na výkon posudzovania zhody výrobku musia byť originály alebo overené foto- 

    kópie v slovenskom jazyku. 

 

 

 

V ................................................., dňa .......................  

 

 

 

                     Pečiatka žiadateľa   

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

                                                                                                                         meno, funkcia, podpis 

                                                                                                                 (konateľ alebo zmocnený pracovník) 

 

 


