POSTUP PRE ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU
1. Žiadosť o certifikáciu
Žiadateľ prihlasuje výrobok na certifikáciu na príslušných formulároch, ktoré sú k dispozícii sídle certifikačného orgánu pre
výrobky SLM alebo na jeho internetovej stránke. Vyplnená žiadosť spolu s predpísanou technickou dokumentáciou, sa
predkladá osobne alebo zasiela doporučenou poštou na adresu certifikačného orgánu pre výrobky. K žiadosti prikladá
žiadateľ technickú dokumentáciu výrobku v rozsahu:
- všeobecný popis výrobku
- konštrukčné návrhy a výrobné výkresy, ako aj schémy jednotlivých častí, obvodov
- opis a vysvetlivky potrebné na porozumenie uvedenej dokumentácie vrátane popisu činnosti váh
- zoznam harmonizovaných STN použitých (úplne alebo čiastočne) pri návrhu výrobku a opisy riešení, ktoré sa prijali na
splnenie technických požiadaviek tam, kde neboli použité harmonizované STN
- výsledky projektových výpočtov a skúšok
- protokoly o skúškach
- certifikáty typu a výsledky skúšok iných obdobných výrobkov, obsahujúcich súčasti zhodné so súčasťami použitými v
návrhu
- elektrickú schému zapojenia
- zoznam a špecifikáciu použitých komponentov
- návod na obsluhu alebo návod na inštaláciu v slovenskom jazyku
- servisný manuál
- skúšobné protokoly a certifikáty udelené prihlasovanému výrobku inými (zahraničnými) skúšobňami
Pri certifikácii výrobku pracovník vykonávajúci certifikáciu predmetného výrobku priloží vhodnú dokumentáciu do
skúšobného protokolu ako svedeckú dokumentáciu. Nepoužitú dokumentáciu vráti po ukončení certifikačného procesu
žiadateľovi. Doba archivácie je 10 rokov.
2. Skúšobné vzorky
Spolu so žiadosťou, alebo k dátumu stanovenému dohodou s CERTIFIKAČNÝM ORGÁNOM PRE VÝROBKY, predloží žiadateľ
potrebný počet skúšobných vzoriek. Počet vzoriek závisí od druhu skúšaného výrobku a je špecifikovaný v zmluve o
certifikácii. Vzorky dopraví žiadateľ na svoje náklady do príslušného skúšobného laboratória. Skúšobné vzorky žiadateľ
odoberie späť do 30 dní po skončení certifikačného procesu.
3. Odvodené varianty
Výrobky toho istého druhu:
- elektricky identické odlišujúce sa konštrukciou alebo
- konštrukčne identické líšiace sa niektorými elektrickými funkciami,
môžu byť uvedené na spoločnej prihláške ako odvodené varianty základného výrobku. Posúdenie, či ide
o odvodený variant vykoná certifikačný orgán pre výrobky SLM pričom zohľadní návrh žiadateľa. V tomto prípade je nutné
predložiť certifikačnému orgánu pre výrobky SLM vzorky odvodených variant podľa požiadaviek stanovených týmto
orgánom a príslušnú technickú dokumentáciu. V prípade, že niektorý odvodený variant nevyhovie certifikácii, negatívny
výsledok sa vzťahuje na celú spoločne prihlásenú skupinu výrobkov.
4. Zmluva o certifikácii
Na základe žiadosti spracuje certifikačný orgán pre výrobky SLM do 10 dní návrh zmluvy so žiadateľom o výkone certifikácie
V zmluve sú okrem iného stanovené:
- technické normy a predpisy podľa ktorých sa certifikácia vykoná;
- termín ukončenia certifikácie;
- cena za certifikáciu.
5. Normy a predpisy
Certifikačný orgán pre výrobky SLM vykonáva certifikáciu výrobkov podľa platných STN. Na základe požiadavky môže tento
orgán vykonať skúšky aj podľa iných technických postupov (napríklad IEC, EN, DIN a iné). Tento postup je potrebné vopred
konzultovať.
6. Termín ukončenia certifikácie
Proces certifikácie výrobkov trvá 3 mesiace. Ak žiadateľ predloží relevantné certifikáty a skúšobné
protokoly môže sa čas certifikácie skrátiť.
7. Cena za certifikáciu
Cena za certifikáciu je stanovená na základe skutočných nákladov na vykonanie skúšok v skúšobných laboratóriách a
nákladoch certifikačného orgánu pre výrobky SLM. Certifikačný orgán pre výrobky SLM pracuje v zmysle medzinárodných
pravidiel pre činnosť akreditovaných skúšobných laboratórií a certifikačných orgánov na neziskovom princípe. Zároveň so
zmluvou o certifikácii je žiadateľovi zaslaná zálohová faktúra na výkon certifikácie.
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V prípade, že sa žiadateľ rozhodne predčasne ukončiť certifikáciu – v ktorejkoľvek etape certifikačného procesu –
certifikačný orgán pre výrobky SLM vyúčtuje prihlasovateľovi skutočné nabehnuté náklady ku dňu ukončenia certifikácie.
Aktualizovaný cenník služieb za výkony certifikácie je možné na požiadanie získať u certifikačného orgánu pre výrobky SLM
8. Výsledky skúšok
Žiadateľ je písomne informovaný o výsledku skúšok a certifikácie. Pri kladnom výsledku certifikácie dostane zároveň
príslušný certifikát o zhode vlastností výrobku s požiadavkami príslušných noriem a predpisov. V prípade negatívneho
výsledku certifikácie je prihlasovateľ informovaný o príslušných ustanoveniach noriem a predpisov, ktorým posudzovaný
výrobok nevyhovel.
9. Práva a povinnosti držiteľa certifikátu
Udelenie certifikátu na výrobok dáva držiteľovi certifikátu dôkaz o zhode vlastností výrobku s požiadavkami príslušných
noriem a oprávňuje uvedenie výrobku na trh. Držiteľ certifikátu je povinný informovať certifikačný orgán pre výrobky SLM o
zmene podmienok, za ktorých bol certifikát výrobku udelený, a o všetkých zmenách konštrukcie, materiálu alebo výroby
certifikovaného výrobku, ktoré by mohli ovplyvniť zhodu vlastností výrobku s požiadavkami noriem.

