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ŽIADOSŤ  
NA SCHVÁLENIE POSTUPOV ZVÁRANIA, RESP. SPÁJKOVANIA (WPQR/BPQR) 

Č. WPQR/VÚZ/COV/20........../.......................................... (vypĺňa COV/NO) 

 

podľa normy (označte krížikom): 

☐  STN EN ISO 15614-1, úroveň 2   ☐  STN EN ISO 15614-       (doplniť časť normy) 

☐  STN EN ISO 15613       ☐  iná norma:  

☐ požadujeme aj schválenie podľa Smernice EPaR 2014/68/EU, prílohy I, bod 3.1.2 a Nariadenia vlády SR 

č. 1/2016 Z.z., prílohy 1, bod 3.1.2 pre tlakové zariadenia (proces schvaľovania vykoná Notifikovaná osoba) 
 
 

Žiadateľ 

Meno/názov:  

Adresa:  
(ulica, PSČ, mesto) 

 

IČO:  

IČ DPH:  

Register:  

Zastúpený:  
(meno, funkcia, tel., e-mail) 

 
 

Kontaktná osoba:  
(meno, funkcia, tel., e-mail) 

 
 

Banka, sídlo:  

IBAN:  

 

Predbežný návrh termínu zvárania, resp. spájkovania 
skúšobnej vzorky:  

 

Miesto schvaľovania:  

Skúšky požadované nad rámec normy:  

 

Prílohy Počet príloh 

Predbežný postup zvárania, resp. spájkovania (pWPS, pBPS)  

Kópia certifikátu zvárača, spájkovača, resp. operátora (ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585)  

Inšpekčný certifikát 3.1, resp. 3.2 základného materiálu  

Atesty/dokumenty kontroly prídavného materiálu, min. 2.2  

Kópia potvrdenia právnej identifikácie (napr. obchodný register)  

Iné  
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Zaevidovaním žiadosti sa nepotvrdzuje jej úplnosť. Pokiaľ v žiadosti nie sú uvedené predpísané údaje, 

žiadosť sa nepovažuje za úplnú. Povinnosťou žiadateľa je umožniť výkon skúšajúceho v priestoroch 

žiadateľa vo vopred dohodnutom termíne a v prípade potreby aj účasť expertov a pozorovateľov. Žiadateľ 

sa zaväzuje, že poskytované kópie WPQR/BPQR budú kopírované v plnom rozsahu. Ak žiadateľ oznámi 

predčasné ukončenie výkonu prác, tak sa zaväzuje uhradiť VÚZ náklady rozpracovanosti.  

 

Žiadosť má charakter zmluvného vzťahu. Všeobecné obchodné podmienky Certifikačného orgánu pre 

výrobky sú zverejnené na webovej stránke www.vuz.sk, link: https://www.vuz.sk/autorizovana-br-a-

notifikovana-osoba. Podpisom žiadosti zo strany žiadateľa, sa Všeobecné obchodné podmienky stávajú 

záväznými. 

 

Informovanie žiadateľa o použití subdodávateľa, pričom žiadateľ môže vniesť námietky voči 

subdodávateľovi. V prípade, že žiadateľ nevnesie námietku voči subdodávateľovi, tak sa to považuje za 

súhlas so subdodávkou zo strany žiadateľa. 

Meno subdodávateľa: Výskumný ústav zváračský, Akreditované laboratória  

Činnosť vykonávaná v subdodávke: 
chemická analýza, metalografické hodnotenie, mechanické 
skúšky, nedeštruktívne skúšky 

Ak máte námietku, tak uveďte 
dôvod námietky: 

 

 

Žiadosť odosielajte v jednom vyhotovení aj s prílohami.  

 

Za žiadateľa Za COV/NO 

Dátum:  Dátum:  

Meno oprávneného 
zástupcu: 

 Žiadosť preskúmal:  

Podpis:  Podpis:  

Odtlačok pečiatky:  Odtlačok pečiatky:  
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