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ŽIADOSŤ O VYDANIE 
SK TECHNICKÉHO POSÚDENIA 

 

podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Č. ––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Vyplní Autorizovaná osoba na technické posudzovanie) 
 
 
 
 

(Orámované časti vyplní žiadateľ o vydanie SK technického posúdenia) 

1. Žiadateľ o vydanie SK technického posúdenia 
 

1.1 Identifikačné údaje 

Obchodné meno:…………............................................................................................................. 

Sídlo:…………................................................................................................................................ 

IČO:……..............................................................          DIČ: ......................................................... 

1.2 Zastúpený 

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

Telefónny kontakt (fax):…………………………...        e-mail………………………………………. 

1.3 Splnomocnený pre vecné rokovanie 

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

     Telefónny kontakt (fax):…………………………...         e-mail………………………………………. 

 

2. Výrobca 
(ak sa líši od žiadateľa) 
 

2.1 Identifikačné údaje 

Obchodné meno:…………............................................................................................................. 

Sídlo:…………................................................................................................................................ 

IČO:……..............................................................          DIČ: ......................................................... 

2.2 Zastúpený 

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

Telefónny kontakt (fax):…………………………...        e-mail………………………………………. 

2.3 Splnomocnený pre vecné rokovanie 

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

     Telefónny kontakt (fax):…………………………...         e-mail………………………………………. 
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3. Stavebný výrobok 
 

3.1 Identifikačné údaje 

Obchodný názov výrobku............................................................................................................... 
(Podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod.) 

      ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Varianty výrobku (ich názvy):......................................................................................................... 
(Podrobné označenie podľa platnej normy, podnikovej dokumentácie, katalógu a pod.) 

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

Vhodnosť stavebného výrobku na použitie v stavbe a deklarované charakteristiky výrobku:  

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

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

3.2 Informácie o výrobe 

Miesto výroby výrobku:….….......................................................................................................... 

Je na miesto výroby vydaný certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001?  
(vhodné označte krížikom) 
□     áno – uveďte prosím číslo certifikátu………………………………..………………………….. 
□     nie 

Ak nie, stručne opíšte systém riadenia výroby:…………………………………………………….. 
(najmä organizáciu riadenia výroby, personálne zabezpečenie a technické vybavenie riadenia výroby) 

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

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

 

4. Informácie o postupe technického posudzovania 

Technická špecifikácia, ktorá obsahuje deklarované parametre výrobku:…………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Číslo skupiny stavebných výrobkov:…………………………………………………………………. 
(Podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy  
posudzovania parametrov. Autorizovaná osoba a MDV SR môžu byť nápomocné pri zaradení výrobku do skupiny stavebných 
výrobkov.) 
 

Bolo už na výrobok vydané SK technické posúdenie, resp. technické osvedčenie pred 
platnosťou zákona NR SR č. 133/2013 Z.z.? (vhodné označte krížikom) 
□     áno – uveďte prosím číslo:……………………………………………………………………….. 
□     nie 
 

5. Vyhlásenie výrobcu/žiadateľa 
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. Žiadateľ/výrobca 
vyhlasuje, že nepodal rovnakú žiadosť na výrobok uvedený v čl. 3 tejto žiadosti inej Autorizovanej osobe 
na technické posudzovanie, resp. podal, ale jeho žiadosť nebola prijatá z dôvodu: 
 

 

 
 
 
 
 

Nepravdivosť tohoto prehlásenia je postihnuteľná podľa platnej legislatívy. 
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6. Povinnosti žiadateľa o vydanie SK technického posúdenia 
Žiadateľ o vydanie SK technického posúdenia je povinný: 
- dodať podklady potrebné na výkon technického posudzovania v jazyku, ktorý je Autorizovanej 

osobe FIRES, s.r.o. zrozumiteľný (tj. slovenský, český, anglický alebo poľský jazyk); 
- zabezpečiť súčinnosť pri výkone technického posudzovania v rozsahu požadovanom autorizovanou 

osobou, vrátane umožnenia navštíviť pracovníkovi Autorizovanej osoby na technické posudzovanie 
miesto výroby v súvislosti s vydaním SK technického posúdenia; 

- uhradiť Autorizovanej osobe na technické posudzovanie uvedenému v záhlaví tejto žiadosti náklady 
za proces technického posudzovania; 

- priložiť k žiadosti o vydanie SK technického posúdenia nasledovné dokumenty: 
1. podrobný technický opis stavebného výrobku; 
2. výkresová dokumentácia stavebného výrobku; 
3. protokoly o skúškach a protokoly o klasifikáciách predmetného stavebného výrobku, 

rozhodnutia alebo výpočty iných skúšobní alebo autorizovaných/notifikovaných osôb 
o predmetnom stavebnom výrobku, ktoré majú význam pre vydanie SK technického posúdenia; 

4. certifikáty systému manažérstva kvality alebo doklad kontrolnej inštitúcie o kladnom výsledku 
inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby ak boli pre miesto výroby vydané; 

5. doklady o systéme riadenia výroby, najmä o jej organizácii, personálnom zabezpečení  
a technickom vybavení, ak pre miesto výroby nebol vydaný žiadny certifikát systému 
manažérstva kvality ani doklad kontrolnej inštitúcie o kladnom výsledku inšpekcie miesta 
výroby a systému riadenia výroby; 

6. kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. 
 

7. Poznámky k vyplneniu žiadosti 
- žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku vyrábaného v tuzemsku alebo dovážaného  

a pre každé miesto výroby; 
- sprievodné doklady podľa článku 6, ktoré sa týkajú súčasne viacerých výrobkov požadovaných  

na technické posudzovanie stačí priložiť k jednej žiadosti a v ostatných žiadostiach len uviesť 
odkaz; 

- žiadosť sa odosiela so sprievodnými dokladmi v jednom vyhotovení doporučene na adresu 
Autorizovanej osoby uvedenú v záhlaví žiadosti; 

- obchodno-právne vzťahy budú riešené v samostatnej zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. 
Obchodného zákonníka, nadväzujúcej na túto žiadosť. 

 

Poučenie 
Pracovníci vykonávateľa (Autorizovanej osoby) sú viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré v rámci 
konania získajú, a nesmú ich poskytovať bez súhlasu objednávateľa tretej osobe. 
 

Použité skratky: 
MDVRR SR – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDV SR – 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
 
 

  

 Za Autorizovanú osobu žiadosť zaevidoval: 
 (vyplní autorizovaná osoba) 
  
 ....................................................................... 
 
 dňa................................................................ 
  
 Podpis:.......................................................... 
  
 

 

 
Miesto pre záznamy Autorizovanej osoby, resp. MDV SR: 
Za Autorizovanú osobu žiadosť z evidencie vyradil:………………………........................................... 
Dôvod vyradenia žiadosti z evidencie:…………………………………………………………………………… 
 
 
V Batizovciach dňa……………………………                   Podpis:…………………………………………….. 

 

V............................         dňa............................. 
 
Meno oprávneného zástupcu žiadateľa: 
 
.......................................................................... 
 
Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa: 
 
......................................................................... 


