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I.
ÚVOD
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s., autorizovaná osoba SKTC-118 (AO SKTC118)/notifikovaná osoba 1634 (NO 1634), v rámci Divízie skúšobníctva organizačne
pozostáva
z akreditovaného
certifikačného
orgánu
certifikujúceho
výrobky
a akreditovaných skúšobných laboratórií fyzikálnych, analytických a textilných.
Táto informácia je určená pre výrobcov, dovozcov a distribútorov textilných hračiek, ktorí
žiadajú o vykonanie ES skúšok typu, prípadne o posúdenie zhody a vydanie ES
certifikátu o skúške typu podľa smernice EP a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek
a v zmysle zákona 78/2012 Z. z. znení neskorších predpisov o bezpečnosti hračiek.
II.

POSTUP PRE POSÚDENIE ZHODY

1.
Podľa smernice EP a Rady 2009/48/ES, článok 19, bod 2, resp. v zmysle zákona
78/2012 Z. z. § 13, ods. 2 ak je možné na skúšanie výrobku – hračky uplatniť
harmonizované normy, ktorých referenčné číslo bolo uverejnené v úradnom vestníku EÚ
a ktoré sa vzťahujú na všetky bezpečnostné požiadavky na hračku, t. j., ak hračka bola
vyrobená v súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem, je možné tento výrobok
odskúšať v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚCHV, a.s. a dokladom bude
vydaný Protokol o skúškach.
U textilných hračiek je potrebné tieto odskúšať na mechanické a fyzikálne vlastnosti
podľa STN EN 71-1+A1, na horľavostné charakteristiky podľa STN EN 71-2+A1 a na
migráciu určitých kovov podľa STN EN 71-3.
V takýchto prípadoch žiadateľ doručí osobne alebo poštou:
žiadosť (tlačivo je možné stiahnuť z www.vuchv.sk),
technickú dokumentáciu k výrobku,
opis hračky,
farebný obrázok hračky (v prípade dohody si tieto obrázky zabezpečí NO),
potrebný počet vzoriek výrobkov na laboratórne skúšky (podľa dohody s NO).
AO/NO preskúma žiadosť, jej úplnosť a vhodnosť priloženej dokumentácie a množstvo
vzoriek potrebných na skúšanie. V prípade neúplnosti vyzve žiadateľa o doplnenie
údajov, resp. vzoriek.
Po odsúhlasení dokumentácie a vzoriek vykonajú akreditované skúšobné laboratóriá
potrebné dohodnuté skúšky a vystavia Protokol o skúškach.
2.
Podľa smernice EP a Rady 2009/48/ES, článok 19, bod 3, resp. v zmysle zákona
78/2012 Z. z. § 13, ods. 3 výrobca je povinný zabezpečiť vykonanie ES skúšky typu
notifikovanou osobou a vykonať postup posudzovania zhody s typom, ak:
neexistuje harmonizovaná technická norma vzťahujúca sa na požiadavky podľa
prílohy č. 2 zákona 78/2012 Z. z.,
harmonizovaná technická norma nebola použitá vôbec alebo bola použitá len
čiastočne (harmonizovaná technická norma bola vyhlásená s obmedzením),
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sa výrobca domnieva, že vlastnosti, návrh, konštrukcia alebo účel hračky si
vyžaduje overenie notifikovanou osobou.

V takýchto prípadoch žiadateľ doručí osobne alebo poštou notifikovanej osobe:
žiadosť (tlačivo je možné stiahnuť z www.vuchv.sk),
technickú dokumentáciu k výrobku,
opis hračky,
farebný obrázok hračky (v prípade dohody si tieto obrázky zabezpečí NO),
potrebný počet vzoriek výrobkov na laboratórne skúšky (podľa dohody s NO).
NO preskúma žiadosť, jej úplnosť a vhodnosť priloženej dokumentácie a množstvo
vzoriek potrebných na skúšanie. V prípade neúplnosti vyzve žiadateľa o doplnenie
údajov, resp. vzoriek.
Po odsúhlasení dokumentácie a vzoriek rozhodne o rozsahu skúšok.
Po ukončení skúšok vystaví záverečný protokol a ES certifikát o skúške typu.
Výrobok

Žiadosť
o posúdenie zhody

Výzva NO na
predloženie vzorky

Podpísanie
a zaevidovanie žiadosti

Skúšanie vzorky

Protokol o skúškach
(SL-FAT)

Posudzovanie zhody

ES certifikát
o skúške typu (NO)
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Upozornenie:
Množstvá vzoriek, ktoré reprezentujú daný typ výrobku, žiadateľ prekonzultuje so zodpovednými
pracovníkmi NO VÚCHV, a.s., Svit. V rámci ponuky sú so žiadateľom konzultované otázky špecifikácie
skúšok, 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, NO posiela svojim zákazníkom dotazník, kde
získava informácie o spokojnosti zákazníkov.

