
 

Doplnkový certifikát č. - verzia 01/01/2022 - CO                                                                                                                                                Strana 1 z 1 

Doplnkový certifikát, ktorým sa na účely vývoz osvedčuje nepoužívanie antibiotík v 
ekologickej poľnohospodárskej výrobe / Complementary certificate certifying the non-use 

of antibiotics in organic production of animal products for the purpose of export 
  

1. Číslo dokladu / Document number 
DC-rok/xxx 

2.  

         Prevádzkovateľ / Operator 

      Skupina prevádzkovateľov / Group   

      of poperators  

3. Meno/názov prevádzkovateľa alebo skupiny 
prevádzkovateľov /  Name and address of the operator or 
group of operators: 
 
 
Adresa / Address:  
 
Slovenská republika / Slovak republic 
Registračné číslo / number of registration: 
SK-xxxx/xxx 
 

4. Certifikačný orgán Naturalis SK, s.r.o. 
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 
Slovenská republika 
mobil: +421 915 144 779 
e-mail: certo@naturalis.sk 
www.naturalis.sk 
SK-BIO-002 

5. Číslo certifikátu vydaného prevádzkovateľovi alebo skupine prevádzkovateľov podľa článku 35 nariadenia 

(EÚ) 2018/848 v súlade s prílohou VI k uvedenému nariadeniu / Document number of the certificate 

provided to the operator or group of operators pursuant to Article 35 of Regulation (EU) 2018/848 in 

accordance with Annex VI to that Regulation:  xxxx/xxx  

 

Tento certifikát bol vydaný na účely osvedčenia toho, že prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov 
vyrobili nasledujúce produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby bez použitia antibiotík / This certificate 
has been issued to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) produced the 
following organic animal products without the use of antibiotics: 

1. 

2. 

3.   

Tento doklad bol vydaný v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 a v súlade s Certifikačnou schémou Naturalis SK 
certifikačným orgánom Naturalis SK, s.r.o. akreditovaným podľa ISO/IEC 17065 (všetky uvedené predpisy 
v platnom znení).  

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 and in line with the certification 
scheme Naturalis SK by the certification body Naturalis SK, Ltd. accredited according to ISO/IEC 17065 (all 
mentioned legal acts as amended).  

6. Dátum, miesto / Date, place: 

xx.xx.rok, Bratislava 

 
 
Vedúci certifikačného orgánu / Head of certification 
body 

7. Doplnkový certifikát platný od ……….  do 

……….  / Complementary certificate valid from 

……….  to ……….  
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