Vzor SK certifikátu pre neharmonizovanú oblasť stavebných vyrobkov – systém I, I+
Autorizovaná osoba číslo < SKXX >
<obchodné meno, sídlo, IČO autorizovanej osoby na certifikáciu výrobkov>

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
<SKXX - ZSV - YYYY>
V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný
výrobok

<názov - údaje o stavebnom výrobku podľa § 21 ods. 13 písm. c)>
< parametre výrobku (úrovne a triedy parametrov výrobku; informácia o podstatných
vlastnostiach výrobku, ktoré sa posudzovali a ktorých nemennosť sa overovala, opis
výrobku (identifikácia a účel použitia v stavbe podľa STN a o prípadných
obmedzeniach v stavbe – pozri § 21 ods. 13, písm. d)); >
Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

< obchodné meno výrobcu >
<IČO>
< Úplná adresa >
a vyrábaný vo výrobni(iach)

< Výrobňa(ne) >
< Úplná adresa(y) >
Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania
a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností
stavebného(ých) výrobku(ov) (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov
uvedených v slovenskej technickej norme (v normách)
<STN nnnnnn:rrrrr>
podľa systému posudzovania parametrov < I+ alebo I > pre parametre stanovené v tomto
certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na
zabezpečenie
nemennosti parametrov stavebného výrobku.
Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa < dátum > a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa
slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné
podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený
autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.
< Miesto, dátum >
Poznámky:

-

<pečiatka>

< podpis oprávnenej osoby >
< meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby>

XX - číslo autorizovanej osoby, YYYY - číslo certifikátu
do posledného odstavca podľa § 21 ods. 13 písm. g) je možné uvisť údaje
o podmienkach platnosti SK certifikátu, pokiaľ je to uvedené aj v zmluve

Vzor SK certifikátu pre neharmonizovanú oblasť stavebných vyrobkov – systém I, I+
Autorizovaná osoba číslo < SKXX >
<obchodné meno, sídlo, IČO autorizovanej osoby na certifikáciu výrobkov>

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
<SKXX - ZSV - YYYY>
V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný
výrobok

<názov - údaje o stavebnom výrobku podľa § 21 ods. 13 písm. c)>
< parametre výrobku (úrovne a triedy parametrov výrobku; informácia o podstatných
vlastnostiach výrobku, ktoré sa posudzovali a ktorých nemennosť sa overovala, opis
výrobku (identifikácia a účel použitia v stavbe podľa SK TP a o prípadných
obmedzeniach v stavbe – viď. § 21 ods. 13, písm. d) ); >
Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

< obchodné meno výrobcu >
<IČO>
< Úplná adresa >
a vyrábaný vo výrobni(iach)

< Výrobňa(ne) >
< Úplná adresa(y) >
Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania
a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností
stavebného(ých) výrobku(ov) „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v SK
technickom posúdení
<SK TP – RR/nnnn>
podľa systému posudzovania parametrov < I+ alebo I > sú uplatnené a že systém riadenia výroby
vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie
nemennosti parametrov stavebného výrobku.
Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa <dátum> a ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane
v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani
výrobné podmienky vo výrobni sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo
zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.
< Miesto, dátum >
Poznámky:

-

<pečiatka>

< podpis oprávnenej osoby >
< meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby>

XX - číslo autorizovanej osoby, YYYY - číslo certifikátu
do posledného odstavca podľa § 21 ods. 13 písm. g) je možné uvisť údaje
o podmienkach platnosti SK certifikátu, pokiaľ je to uvedené aj v zmluve

Vzor SK certifikátu pre neharmonizovanú oblasť stavebných vyrobkov – systém II+
Autorizovaná osoba číslo < SKXX >
<obchodné meno, sídlo, IČO autorizovanej osoby na certifikáciu riadenia výroby>

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
<SKXX - ZSV - YYYY>
V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný
výrobok

<názov - údaje o výrobku podľa § 21 ods. 14 písm. c)>
< opis výrobku (identifikácia a účel použitia v stavbe podľa STN a o prípadných
obmedzeniach v stavbe – viď. § 21 ods. 14, písm. d)); >
Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

< obchodné meno výrobcu >
<IČO>
< Úplná adresa >
a vyrábaný vo výrobni(iach)

< Výrobňa(ne) >
< Úplná adresa(y) >
Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania
a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností
stavebného(ých) výrobku(ov) (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov
uvedených v slovenskej technickej norme (v normách)
<STN nnnnnn:rrrrr>
podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.
Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa < dátum > a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa
slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné
podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený
autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.
< Miesto, dátum >
Poznámky:

-

<pečiatka>

< podpis oprávnenej osoby >
< meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby>

XX - číslo autorizovanej osoby, YYYY - číslo certifikátu
do posledného odstavca podľa § 21 ods. 14 písm. g) je možné uviesť údaje
o podmienkach platnosti SK certifikátu, pokiaľ je to uvedené aj v zmluve

Vzor SK certifikátu pre neharmonizovanú oblasť stavebných vyrobkov – systém II+
Autorizovaná osoba číslo < SKXX >
<obchodné meno, sídlo, IČO autorizovanej osoby na certifikáciu riadenia výroby>

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
<SKXX - ZSV - YYYY>
V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný
výrobok

<názov - údaje o výrobku podľa § 21 ods. 14 písm. c)>
< opis výrobku (identifikácia a účel použitia v stavbe podľa SK TP a o prípadných
obmedzeniach v stavbe – viď. § 21 ods. 14, písm. d)); >
Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

< obchodné meno výrobcu >
<IČO>
< Úplná adresa >
a vyrábaný vo výrobni(iach)

< Výrobňa(ne) >
< Úplná adresa(y) >
Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania
a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností
stavebného(ých) výrobku(ov) (ďalej len „posudzovanie parametrov“)
a parametrov
uvedených v SK technickom posúdení
<SK TP – RR/nnnn>
podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a

systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.
Tento certifikát bol vydaný prvýkrát dňa <dátum> a ostáva v platnosti dovtedy, kým zostane
v platnosti SK technické posúdenie, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani
výrobné podmienky vo výrobni sa významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo
zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.
< Miesto, dátum >
Poznámky:

-

<pečiatka>

< podpis oprávnenej osoby >
< meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby>

XX - číslo autorizovanej osoby, YYYY - číslo certifikátu
do posledného odstavca podľa § 21 ods. 14 písm. g) je možné uvisť údaje
o podmienkach platnosti SK certifikátu, pokiaľ je to uvedené aj v zmluve

