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ŽIADOSŤ 

o posúdenie zhody tlakového zariadenia v zmysle smernice 2014/68/EÚ 
a nariadenia vlády č. 1/2016 Z. z. 

 

Žiadosť je podaná na Notifikovanú / Autorizovanú osobu 

E.I.C. Engineering inspection company s. r. o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov 

Identifikačné číslo notifikovanej osoby: 2005 

Identifikačné číslo autorizovanej osoby: SKTC-108 

 

Žiadateľ 

Obchodné meno       

Sídlo       

IČO / IČ DPH / 

Kontaktná osoba       

Telefón       

e-mail       

 

Výrobca tlakového zariadenia (pokiaľ ním nie je žiadateľ) 

Obchodné meno       

Sídlo       

IČO / IČ DPH / 

Kontaktná osoba       

Telefón       

e-mail       

 

Výrobok 

Druh výrobku        

Typové označenie       

Charakter výroby  Jednorazová  Opakovaná 

Systém riadenia kvality výrobcu 
(v prípade opakovanej výroby) 

      

Miesto inštalácie / výroby       

 



 

   
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov 

F/NO/09/R1  2/3 

 

Smernice a nariadenia vlády, podľa ktorých má byť zhoda výrobku posúdená 

Smernica / Zákon / Nariadenie vlády Smernica 2014/68/EÚ, Nariadenie vlády 1/2016 Z. z. 

Modul / Moduly 
      
 
 

 

Zoznam použitých technických špecifikácii a harmonizovaných noriem alebo  ich častí 

Harmonizované normy 
(a ich časti ak boli použité čiastočne) 

      
 
 
 
 
 
 

Technické špecifikácie 
(a ich časti ak boli použité čiastočne) 

      
 
 
 
 
 
 

 

Žiadateľ si u notifikovanej / autorizovanej osoby objednáva nasledujúce činnosti v zmysle smernice 
2014/68/EÚ a nariadenia vlády č. 1/2016 Z. z. 

 Vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch – 
príloha č. III (modul A2) 

 EU skúška vzorky typu – príloha č. III (modul B) 

 EU skúška návrhu typu – príloha č. III (modul B) 

 Posúdenie zhody s typom založené na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod 
dohľadom v náhodných intervaloch – príloha č. III (modul C2) 

 Posúdenie zhody s typom založené na overovaní tlakového zariadenia – príloha č. III (modul F) 

 Posúdenie zhody založené na overení jednotlivého tlakového zariadenia – príloha č. III (modul G) 

 

Žiadateľ predloží k posúdeniu zhody tlakového zariadenia 

1. Technickú dokumentáciu v rozsahu určenom v technickom predpise. 

2. Dokumentáciu systému riadenia kvality (platí pre modul A2, C2). 

3. Výsledky skúšok, preukazných skúšok, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných skúšobní alebo 

autorizovaných osôb o výrobku prípadne o častiach výrobku. 

4. Prípadne ďalšie doklady ako napr. analýza rizík a prijaté opatrenia, popis výrobku a pod.. 
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Vyhlásenie žiadateľa 

Žiadateľ prehlasuje, že  

• žiadosť na posúdenie zhody nepodal inej notifikovanej / autorizovanej osobe posudzujúcej zhodu, 

• rozumie procesu posúdenia zhody vykonaného Notifikovanou / Autorizovanou osobou E.I.C. 
Engineering inspection company s. r. o. podľa definovaného technického predpisu a modulu v tejto 
žiadosti. 

Žiadateľ súhlasí, že 

• pri posudzovaní zhody poskytne všetky informácie potrebné pre hodnotenie výrobku, 

• E.I.C. Engineering inspection company s. r. o. môže zadať niektoré skúšky svojim schváleným 
subdodávateľom, ktorí mi boli oznámení, 

• nepoužije identifikačné číslo NO 2005 zavádzajúcim spôsobom, ak bol vydaný certifikát zhody na 
výrobok notifikovanou osobou E.I.C. Engineering inspeciton company s.r.o.. 

 

 

 

V dňa  
   

podpis, meno a funkcia zástupcu žiadateľa 

 

 
Preskúmanie žiadosti 

 
Predmet posúdenia zhody a predpis spolu s certifikačnou schémou sú definované a akékoľvek 
nezrovnalosti medzi žiadateľom a notifikovanou osobou sú vyriešené. 

 Informácie o žiadateľovi a produkte sú dostatočné na vykonanie posúdenia zhody výrobku. 

 
Notifikovaný orgán je spôsobilý vykonať požadovanú činnosť a žiadosť postupuje na  EIC inšpekčný 
orgán /  EIC certifikačný orgán pre výrobky. 

 Žiadosť bola preskúmaná v súčinnosti s technickým expertom alebo inšpektorom IO. 

  

 Žiadosť bola písomne odmietnutá. 

 

 

 

V dňa  
   

zástupca notifikovanej osoby 
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