TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
TSÚ Piešťany, š.p. je zapísaný v OR OS Trnava pod č. 10005/T odd. Pš.
Vyplní TSÚ Piešťany, š. p.
Došlo dňa
:
Jednacie číslo :

Žiadosť č. ................
o posúdenie parametrov stavebného výrobku

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (ďalej Nariadenie)
podľa zákona č. 133/2013 Z.z. (ďalej zákon) a podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. v znení
vyhlášky MDVRR SR č. 177/2016 (ďalej vyhláška)
1.
ŽIADATEĽ:
Meno, názov:
Adresa:
IČO:
Zastúpený:
(meno, funkcia)
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:
Zaregistrovaný v OR (miesto, číslo):

IČ DPH:
DIČ:
Zmocnený zamestnanec:
(meno, funkcia)
Telefón:
E-mail:
Č. účtu:

2.
VÝROBCA: (nevypĺňa sa, ak žiadateľom je výrobca )
Meno, názov:
Adresa:
IČO:
Zastúpený:
(meno, funkcia)
Telefón:
E-mail:

IČ DPH:
DIČ:
Zmocnený zamestnanec:
(meno, funkcia)
Telefón:
E-mail:

3.
VÝROBOK
Druh výrobku, obchodný názov:
Typ:
Miesto výroby:
Účel použitia výrobku v stavbe, spôsob jeho trvalého a pevného zabudovania do stavby, prípadné obmedzenia
jeho použitia:

Technická špecifikácia (v ktorej sa uvádzajú deklarované vlastnosti výrobku):
ČSK (označenie skupiny výrobku podľa prílohy č. 1 vyhlášky) :
Doplňujúce údaje o výrobku (ak sú relevantné):
Trieda reakcie na oheň:
(podľa EN 13501-1:2007+A1:2009 identickej s STN EN 13501-1+A1/O1: 2012)
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4.

ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA U NOTIFIKOVANEJ OSOBY NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:
(ak sa na výrobok vzťahujú harmonizované normy)

certifikáciu nemennosti parametrov výrobku - systém 1+ podľa Nariadenia
Posúdenie a overenie nemennosti parametrov podľa prílohy V, ods. 1.1 písm. b) Nariadenia, tj. určenie typu
výrobku na základe skúšky typu, vykonanie počiatočnej inšpekcie s následným vydaním certifikátu o nemennosti
parametrov, vykonávanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby, vykonávanie kontrolných skúšok.

certifikáciu nemennosti parametrov výrobku - systém 1 podľa Nariadenia
Posúdenie a overenie nemennosti parametrov podľa prílohy V, ods. 1.2 písm. b) Nariadenia, tj. určenie typu
výrobku na základe skúšky typu, vykonanie počiatočnej inšpekcie s následným vydaním certifikátu o nemennosti
parametrov, vykonávanie priebežného dohľadu nad systémom riadenia výroby.

certifikáciu zhody systému riadenia výroby - systém 2+ podľa Nariadenia
Posúdenie a overenie nemennosti parametrov podľa prílohy V, ods. 1.3 písm. b) Nariadenia, tj. vykonanie
počiatočnej inšpekcie s následným vydaním certifikátu zhody systému riadenia výroby, vykonávanie priebežného
dohľadu nad systémom riadenia výroby.

vykonanie skúšok v rámci určenia typu výrobku - systém 3 podľa Nariadenia
Posúdenie a overenie nemennosti parametrov podľa prílohy V, ods. 1.4 písm. b) Nariadenia, tj. určenie typu
výrobku na základe skúšky typu.

5.

ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA U AUTORIZOVANEJ OSOBY NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:
(ak sa na výrobok nevzťahujú harmonizované normy)

certifikáciu nemennosti parametrov výrobku - systém I+ podľa vyhlášky
Posudzovanie parametrov podľa ustanovení zákona a § 3 ods. (1) písm. a) bod 2. vyhlášky, tj. určenie typu
stavebného výrobku na základe skúšky typu, vykonanie počiatočnej inšpekcie s následným vydaním SK certifikátu
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku, vykonávanie priebežného dohľadu nad
systémom riadenia výroby, vykonávanie kontrolných skúšok.

certifikáciu nemennosti parametrov výrobku - systém I podľa vyhlášky
Posudzovanie parametrov podľa ustanovení zákona a § 3 ods. (1) písm. b) bod 2. vyhlášky, tj. určenie typu
stavebného výrobku na základe skúšky typu, vykonanie počiatočnej inšpekcie s následným vydaním SK certifikátu
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku, vykonávanie priebežného dohľadu nad
systémom riadenia výroby

certifikáciu zhody systému riadenia výroby - systém II+ podľa vyhlášky
Posudzovanie parametrov podľa ustanovení zákona a § 3 ods. (1) písm. c) bod 2. vyhlášky, tj. vykonanie
počiatočnej inšpekcie s následným vydaním SK certifikátu systému riadenia výroby, vykonávanie priebežného
dohľadu nad systémom riadenia výroby.

vykonanie skúšok v rámci určenia typu výrobku - systém III podľa vyhlášky
Posudzovanie parametrov podľa ustanovení zákona a § 3 ods. (1) písm. d) bod 2. vyhlášky, tj. určenie typu
stavebného výrobku na základe skúšky typu.

6.

ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA U CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU CERTIFIKUJÚCEHO VÝROBKY
NASLEDOVNÉ ČINNOSTI
(mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby)
Posúdenie zhody stavebného výrobku s následným vydaním certifikátu potvrdzujúceho zhodu skúšaného typu
výrobku s uvedenými dokumentmi. (Certifikát sa nevzťahuje na následne vyrábané výrobky)
(uveďte normy/normatívne dokumenty):
Posúdenie zhody stavebného výrobku, zahŕňajúce počiatočnú inšpekciu vnútropodnikovej kontroly s následným
vydaním certifikátu a vykonávanie periodického dozoru. (Certifikát sa vzťahuje na následne vyrábané výrobky)
(uveďte normy/normatívne dokumenty):
Vystavenie certifikátov, protokolov v jazyku :
dvojjazyčne (slovensko-anglicky)

slovenskom

anglickom
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7.

SPRIEVODNÉ DOKLADY ŽIADOSTI

Technická dokumentácia

Príloha č.:

(podrobný technický popis a technické výkresy, technické listy, statický výpočet a pod.)

Zoznam ostatných technických špecifikácii platných pre výrobok a výrobu.

Príloha č.:

Stručný popis technológie výroby.

Príloha č.

Ďalšie doklady

Príloha č.:

(napr. kópie protokolov o vykonaných skúškach v iných skúšobných laboratórách, certifikátu systému kvality,
správy z auditu kvality alebo správ o vykonanom dohľade riadenia výroby a pod.)

Splnomocnenie výrobcu pre žiadateľa s uvedením rozsahu právomocí (ak žiadosť nepodáva

Príloha č.:

výrobca)

8.
VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O TYPE VÝROBKU
Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predložená technická dokumentácia a
ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu vystavenia tejto žiadosti. Súčasne vyhlasujem, že
o posúdenie parametrov daného typu stavebného výrobku som nepožiadal inú notifikovanú / autorizovanú osobu.

9.
POVINNOSTI ŽIADATEĽA
Dodať podklady potrebné na výkon posúdenia parametrov v bode 7.
Umožniť odber, resp. predložiť vzorku výrobku na výkon posúdenia parametrov v stanovenom termíne.
Umožniť výkon počiatočnej inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby a priebežný dohľad nad
systémom riadenia výroby v stanovenom termíne. (ak je to relevantné)
Zabezpečiť súčinnosť pri výkone posúdenia parametrov v rozsahu požadovanom
notifikovanou/autorizovanou osobou.

V

dňa

Oprávnený zástupca žiadateľa (meno a podpis) :

Pečiatka žiadateľa :
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