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VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o. 
Rybníky  954 

011 68    ŽILINA 

Telefón:  +42141/7645519, 7232857, 7233807 

e-mail: chemitex@vutch.sk       

             vutch@vutch.sk 

http://www.vutch.sk 

1. Notifikovaná osoba č. 1296 

2. Autorizovaná osoba SKTC-119 

3. Skúšobné laboratóriá akreditované podľa  

    ISO/IEC 17025 

4. Certifikačný orgán certifikujúci výrobky  

    akreditovaný podľa ISO/IEC 17065 

ŽIADOSŤ 
         
        1. Na vykonanie EÚ / ES skúšky typu 
 

        2. Na posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie certifikátu EÚ / ES skúšky typu 

      
podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o 

zrušení smernice Rady 89/686/EHS a Smernice EP a  Rady 2009/48/ES, resp. zákona NR SR č. 78/2012 Z. z. o 

bezpečnosti hračiek v znení neskorších predpisov príslušných dokumentov. 

 

Vyplní                                                               Zaevidované dňa:                      Evidenčné číslo:                                                                                         
VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.       

 

1.     Žiadateľ 

 

        Meno (názov firmy): 

        

        Sídlo firmy (adresa): 

 

         

        IČO:                                                                           IČ DPH : 

 

        Bankové spojenie 

        Názov a sídlo banky:                                                  

        Číslo účtu (IBAN): 

 

1.1  Zastúpený (štatutárny zástupca)                                 1.2  Zmocnenec pre vecné rokovanie 

 

       Meno:                                                                                Meno: 

 

       Funkcia:                                                                            Funkcia: 

        

       Telefón:                                                                            Telefón: 

       e-mail:                                                                               e-mail: 
 

 

2.    Výrobca 

 

       Meno (názov firmy): 

 

       Adresa (miesto, krajina): 
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3.     Údaje o výrobku 

 

3.1   Výrobok (názov, typ): 

 

 

 

 

3.2   Obchodný názov výrobku (značka): 

 

 

3.3   Kód klasifikácie produkcie (KP): 

 

3.4   Položka colného sadzobníka (informačný údaj): 

         

 

3.5   Materiálové zloženie: 

 

 

 

 

3.6   Normy a/alebo iné normatívne dokumenty, podľa ktorých sa má výrobok certifikovať: 

  
 

 

4.     Sprievodná dokumentácia k žiadosti 

 

4.1   Doklad o právnej subjektivite žiadateľa                                                      príloha č. 

        (výpis z obchodného registra, živnostenský list) 

 

4.2   Protokoly, osvedčenia, certifikáty, technické správy                                  príloha č. 

 

4.3   Certifikáty systému kvality                                                                          príloha č. 

 

4.4   Technická dokumentácia - iné doklady o bezpečnosti výrobku                  príloha č. 
         

         (analýza rizika, bezpečnostné listy použitých chemických látok získané od dodávateľov, návody na použitie,  

          informácie poskytované výrobcom a pod.) 

 

 

5.     Vyhlásenie výrobcu / žiadateľa 

 

Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predloženej 

technickej  dokumentácii  ako aj ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu 

podania tejto žiadosti. 

O vykonanie EÚ / ES skúšky typux / vydanie certifikátu EÚ / ES skúšky typux som nepožiadal 

inú autorizovanú, resp. notifikovanú osobu. 

 

5.1   Výrobok je pripravený na odber od (dátum): 
 

Poznámka: 
x 

čo sa nehodí prečiarknite 
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6.     Povinnosti výrobcu, dovozcu: 

 

- dodať potrebnú technickú dokumentáciu (návod na použitie, technický popis výrobku,           

výkresy, schémy, obrázky a pod.) v zmysle príslušného nariadenia, resp. smernice. 

- umožniť odber vzoriek, resp. vykonať odber vzoriek typu výrobku podľa STN EN 12751, 

STN 01 5110, STN EN ISO 5089 a vzorky doručiť AO/NO v požadovanom termíne. 

AO/NO si vyhradzuje právo kontroly dodaných vzoriek typu výrobku a v prípade 

nesprávneho výberu (odberu) tieto odobrať priamo u výrobcu (dovozcu). 

- zabezpečiť súčinnosť s AO/NO pri skúškach a certifikácii. 

 

 

7.     Obchodno - právne vzťahy 

 

Budú riešené v samostatnej zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka, 

nadväzujúcej na túto žiadosť. 

AO/NO začne vykonávať objednané práce až po uzatvorení zmluvy a úhrade preddavkovej 

faktúry. 

 

 

8.     Poznámky k vyplneniu žiadosti 

 

Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku vyrábaného v tuzemsku, alebo         

dovážaného na územie SR, pre každého výrobcu a pre každú krajinu výroby zvlášť. 

Žiadosť a sprievodná dokumentácia musia byť predložené v slovenskom, resp. anglickom 

jazyku. 

 
 

Dodané množstvo, farebnosť a druhy vzoriek typu výrobku vyčerpávajúco reprezentujú         

požadovaný typ výrobku.  

Žiadateľ súhlasí s požiadavkami na certifikáciu a dodá akékoľvek informácie potrebné na 

hodnotenie výrobkov, ktoré sa majú certifikovať. 

V prípade významných zmien po prevzatí tejto žiadosti AO/NO musí žiadateľ podať novú         

žiadosť. 

 

Ž i a d a mx – n e ž i a d a mx vrátiť zvyšky vzoriek po skúškach. 

 

 

 

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

                                                                    Meno oprávneného                     Podpis, pečiatka 

                                                                           zástupcu 

 

Prevzal:                                          Počet a druh vzoriek: 

 

Dátum: 
 

 

Poznámka: 
x 

čo sa nehodí prečiarknite 

 


