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I. ÚVOD 
   
           VÚCHV, a.s., Svit poskytuje služby v akreditovaných skúšobných laboratóriách 
           a akreditovanom certifikačnom orgáne na základe:    

� STN 80 0055, 
� Vyhlášky    MH  635/2005  Z.z.  v  znení   neskorších  predpisov   v   súčinnosti 

           s   nariadením    vlády   404/2007   Z.z.  a   smernice   EP  a Rady  2001/95/ES  
           o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, 

� Zákona 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, 
� Nariadenia EP a rady (ES) 1907/2006 (REACH) v znení  neskorších  predpisov, 
� Nariadenia EP a Rady 1007/2011 o označovaní textilných výrobkov, 
� technických požiadaviek verejných obstarávateľov, resp. žiadateľov. 

 
II. POKYNY  PRI PODANÍ  ŽIADOSTI  O  SKÚŠANIE,  resp. CERTIFIKÁCIU 
 
1. Žiadateľ doručí (poštou, e-mailom, resp.osobne) do VÚCHV, a.s., Svit vyplnenú 

žiadosť, ktorá je dostupná na www.vuchv.sk. 
2. Vedúca   COCV   v   spolupráci   s   vedúcou   skúšobných   laboratórií    preverí 

kompletnosť a správnosť  vyplnenia žiadosti, priloženej dokumentácie a vzoriek 
výrobkov. V prípade  neúplnosti   dokumentácie, resp. vzoriek,  vyzve  žiadateľa  
o ich doplnenie. Pri priamom kontakte sa žiadateľom vykoná záznam na tlačivo 
„ Záznam o rokovaní“. 

3. Po  parafovaní  žiadosti  o certifikáciu  obidvomi  stranami  sa  tento   dokument 
považuje za odsúhlasenie dohodnutých skúšok a následné posudzovanie zhody. 

4. Po  výkone  skúšok a posúdení zhody, poverený  pracovník  odošle požadované 
dokumenty   žiadateľovi  poštou, resp.  žiadateľ  si  môže   prevziať   dokumenty 
osobne. 

5. Ak už žiadateľ vlastní  aktuálny  protokol  o  skúškach z akreditovanej skúšobne 
(max. 2-ročný) je možné tento protokol využiť v procese certifikácie.  

 
     III.  ZATRIEDENIE VÝROBKOV    

     Kritériami pre zatriedenie výrobkov do typov je: 
� výrobok vyrobený jedným výrobcom a z jednej krajiny, 
� materiálové  zloženie  (ak sa zmesové  textilné  materiály  medzi  sebou nelíšia 

obsahom o viac  ako 20 % jednotlivých  typov  vlákien, je možné takýto výrobok 
považovať za jeden typ) 

� technológia výroby, 
� hmotnosť tkanín, prípadne pletenín. 
 
Upozornenie: 
Množstvá vzoriek, ktoré reprezentujú ten – ktorý typ výrobku, žiadateľ prekonzultuje so zodpovednými 
pracovníkmi  VÚCHV, a.s., Svit. V  rámci  ponuky sú  so  žiadateľom – klientom  konzultované  otázky 
špecifikácie skúšky, účelu použitia skúšok, typu vzoriek pre konkrétne skúšky, rozsah skúšania, 
časové a finančné podmienky výkonu procesu certifikácie, ako aj spôsob zadania objednávky. 
V  rámci neustáleho  zlepšovania  ponúkaných  služieb, certifikačný orgán  posiela svojim zákazníkom 
dotazník, kde získava informácie o spokojnosti zákazníkov.  

 


