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INFORMÁCIE O MOŽNOSTI POUŽITIA CERTIFIKAČNEJ ZNAČKY A ODKAZU NA CERTIFIKÁCIU 
(verzia platná od 1.3.2016) 

 
Vážený zákazník, 
 
na základe udelenia certifikátu osvedčujúceho zavedený systém manažérstva, Vám zasielame certifikačnú 
značku, ktorú môžete po dobu jeho platnosti používať ako odkaz na certifikáciu na svojich dokumentoch. 
Značku môžete používať v jednom z variantov uvedených v prílohe, za splnenia ďalej uvedených 
podmienok. 
 
Podmienky použitia certifikačnej značky: 
 
1. Značka sa vzťahuje k certifikátu udelenému certifikačným orgánom EURO CERT group  (ďalej len 

„vykonávateľ“), a ako takú je možné ju používať len po dobu platnosti certifikátu, vo vzťahu k certifikovanému 
systému manažérstva a k certifikovaným organizačným jednotkám certifikovanej spoločnosti (ďalej len 
„objednávateľ“). 

2. Vykonávateľ prepožičiava objednávateľovi certifikačnú značku k používaniu vo vyššie uvedenej grafickej 
podobe, a to na dobu platnosti certifikátu 7331/2021 vystaveného dňa 10.11.2021, ku ktorému sa právo 
používania značky vzťahuje, a to je do 18.11.2024. Objednávateľ môže vyššie spomenuté značky používať 
k propagačným účelom na dokumentoch týkajúcich sa certifikovanej činnosti (napr. na propagačných 
materiáloch, na svojich hlavičkových dopisných papieroch, na obchodnej dokumentácii atď.), ku ktorým 
vykonávateľ vystavil pre objednávateľa vyššie uvedený certifikát. 

3. Certifikačná značka nesmie byť uvádzaná na výrobkoch ani v súvislosti s výrobkami tak, aby vznikol dojem 
vykonanej certifikácie výrobku. To platí aj pre balenia výrobkov, ktoré môže spotrebiteľ vidieť alebo iným 
spôsobom, ktorý by mohol byť interpretovaný ako potvrdenie zhody produktu (certifikát neoprávňuje 
organizáciu prehlasovať a označovať výrobky za certifikované; rovnako certifikačná značka nesmie byť 
používaná na produktoch ani na ich baleniach (obale), ani iným spôsobom, ktorý by mohol byť chápaný ako 
označenie zhody produktu. To platí aj pre sprievodné informácie. Za obal sa pritom považuje to, čo sa dá 
z produktu odobrať bez rozobratia alebo jeho poškodenia. Za sprievodné informácie k produktom sa považujú 
informácie, ktoré sú samostatne dostupné alebo ľahko od produktu oddeliteľné).  

4. Nie je dovolené používať certifikačnú značku na protokoloch o skúškach, kalibračných listoch alebo 
inšpekčných certifikátoch. 

5. Akékoľvek prehlásenie nesmie indikovať, že sú certifikované produkty, procesy alebo služby.1 Prehlásenie musí 
obsahovať odkaz na: 

a. identifikáciu (napr. značku alebo názov) certifikovaného klienta; 
b. typ systému manažérstva a príslušnú normu; 
c. certifikačný orgán, ktorý vydal certifikát. 

6. Certifikačnú značku je možné používať len vo farebnom prevedení podľa vzoru odovzdaného v digitálnej 
podobe vykonávateľom (viď príloha). Objednávateľ nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do grafickej podoby 
značky. Objednávateľ nesmie v tesnej blízkosti značky umiestňovať text či iné grafické obrazce, či značku 
s týmito obrazcami kombinovať.  

7. Používanie certifikačnej značky po dobu platnosti certifikátu je bez poplatkov. 
8. Objednávateľ je v súlade s uzatvorenou zmluvou o kontrolnej činnosti povinný prestať značku používať, pokiaľ 

je k tomu certifikačným orgánom vyzvaný. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s používaním certifikačnej značky či odkazu na certifikáciu všeobecne sa 
môžete obrátiť na tel. číslo: +421 904 413 127, Ing. Ivana Čabrová, cabrova@eurocert.sk . 

                                                 
1 Viac viď ISO/IEC 17021-1:2015, čl. 8.3 
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