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SK-BIO-002
NATURALIS SK

Žiadosť o vydanie certifikátu č. ....................... (nevyplňovať) 
 

v zmysle zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení 
nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (ďalej „nariadenie (EÚ) 2018/848“), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 
o úradných kontrolách a súvisiacich delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) (všetky predpisy v platnom znení) 
v súlade s STN EN ISO/IEC 17065: 2013 a Certifikačnou schémou Naturalis SK. 
 

Upozornenie: Prevádzkovateľ vypĺňa žiadosť a príslušné prílohy čitateľne v jednotlivých určených okienkach predpísaným 
spôsobom. Nie je prípustné zasahovať do obsahu tlačív, vymazávať ich časti, riadky, alebo ich iným spôsobom pozmeňovať!  

Prevádzkovateľ – obchodné meno (podľa výpisu z OR, živnostenského listu, evidencie 
SHR): 
 

 

Registračné číslo: 

 

Deň registrácie:  

Adresa:  Deň konverzie:  

  IČO:  

  DIČ:  

Štatutárny zástupca: 
 
 

Osoba zodpovedná za EPV: 
 
 

IČ DPH:  

Telefón:  

Telefón:  

 Mobil:  

Mobil:  

Poznámka: Email:  

 

 

Požadovaná dokumentácia (označte X v príslušnom okienku len tie dokumenty, ktoré skutočne prikladáte ako 
prílohy k tejto predkladanej žiadosti) 

Označte 
X 

Zoznam produktov - povinná príloha ku každej žiadosti, v ktorej vyplníte produkty resp. činnosti s produktami, 
ktoré žiadate certifikovať 

 

Zoznam zložiek/látok - povinná príloha pre certifikáciu spracovaných potravín a spracovaných krmív/kŕmnych 
zmesí, v ktorej vyplníte zloženie produktov 

 

Pri úplne prvej žiadosti o vydanie certifikátu 
predkladá každý žiadateľ 

Doklad o právnej subjektivite podľa právnej formy   

Vyhlásenie žiadateľa o certifikáciu (záväzok klienta)  

Dokumentácia predkladaná pri prvej žiadosti 
o vydanie certifikátu resp. po schválení novej 
prevádzky pri výrobe krmív, potravín 
a produktov živočíšneho pôvodu 

Osvedčenie o zápise výrobcu do registra krmív  

Záväzný posudok RÚVZ (výroba potravín)  

Potvrdenie RVPS o registrácii, resp. schválení novej prevádzky 
pre výrobu potravín, prípadne produktov živočíšneho pôvodu 

 

Ďalšia povinná dokumentácia predkladaná 
pri žiadosti o vydanie certifikátu (ak je 
relevantná) 

Vyhlásenie žiadateľa o nákupe zvierat (živočíšna výroba)  

Vyhlásenie o využívaní pozemkov v konverzii   

Osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu, osvedčenie 
o uznaní porastu, prihláška a záznam z prehliadky 
množiteľského materiálu (výroba osív) 

 

Vyhlásenie o zbere voľne rastúcich rastlín a ich častí v rámci 
ekologickej poľnohospodárskej výroby z voľnej prírody 

 

Etiketa, náveska, sprievodné označenie resp. obal výrobku  

Iná dokumentácia (ak je relevantná - napr. 
sprievodný doklad k produktom, certifikát na 
balené produkty, vyhlásenie o GMO) 

  

  

  

 
Požadujem urýchlené konanie (vybratú možnosť zakrúžkujte, podčiarknite, alebo označte X v príslušnom okienku):  

        ÁNO                                                               NIE  
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Označte činnosť pre účely vydania certifikátu podľa prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2018/848, ktorú vykonávate v 
ekologickej poľnohospodárskej výrobe na základe registrácie na ÚKSÚP-e (označte X v okienku pred príslušnou činnosťou) 

 
Výroba (rastlinná výroba vrátane výroby osív a iného rastlinného množiteľského materiálu, zberu rastlín z 
voľnej prírody a pestovania húb; živočíšna výroba, výroba potravín, výroba spracovaných krmív) 

 
Príprava (činnosť, ktorá sa vykonáva na nespracovanom produkte bez toho, aby sa zmenil pôvodný produkt; 
napríklad porážka, rozrábka, čistenie, mletie, balenie, označovanie) 

 

Distribúcia/Umiestnenie na trh  (distribúcia  a alebo umiestnenie na trh produktov, ktoré nie sú vyrobené 
alebo pripravené prevádzkovateľom; je to tiež držba nespracovaných produktov, osív, potravín, krmív atď. na 
účely predaja, vrátane ponúkania na predaj alebo akákoľvek iná forma prevodu, či už bezplatná alebo nie, a 
samotný predaj, distribúcia a iné formy prevodu; veľkoobchod, maloobchod a online predaj) 

 

Skladovanie  (netýka sa skladovania vstupov (napr. hnojivá, prípravky na ochranu rastlín v prípade rastlinnej 
výroby alebo krmivá v prípade živočíšnej výroby atď.) alebo skladovania zložiek (napr. múka, soľ, kvasnice na 
výrobu chleba a pod.) v prípade spracovania 

 Dovoz z tretích krajín (ide o dovoz do EÚ z tretích krajín) 

 Vývoz do tretích krajín (ide o vývoz z EÚ do tretích krajín) 

Príslušnú činnosť  označte  X aj v prípade: 

 ak vykonávate činnosť ako subdodávateľ pre iného prevádzkovateľa a preberáte zodpovednosť za ekologickú výrobu podľa 
článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 

 ak ste zadali činnosť tretej strane, ale zostávate zodpovedný za ekologickú výrobu a túto zodpovednosť ste nepreniesli na 
tretiu stranu podľa  článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 

 

 
 
V ....................................................., dňa ............................ 
 
Meno, funkcia, pečiatka a podpis**:  .................................................................. 

** podpisuje majiteľ, štatutár alebo osoba zodpovedná za EPV 

Pre príslušnú kategóriu produktov podľa článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 označte postup výroby, ktorý 
používate resp. v prípade činnosti príprava, distribúcia/umiestnenie na trh, skladovanie, dovoz a vývoz označte, či 
vykonávate tieto činnosti na produktoch, ktoré pochádzajú z daného postupu výroby  
(označte X v príslušnom okienku, možných je viac záznamov) 

Nespracované rastliny a rastlinné produkty vrátane osív a iného rastlinného množiteľského materiálu 

 ekologická poľnohospodárska výroba okrem výroby počas obdobia konverzie 

 výroba počas obdobia konverzie  

 ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou poľnohospodárskou výrobou 

Hospodárske zvieratá a nespracované produkty živočíšnej výroby 

 ekologická poľnohospodárska výroba okrem výroby počas obdobia konverzie 

 výroba počas obdobia konverzie  

 ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou poľnohospodárskou výrobou 

Spracované poľnohospodárske produkty, ktoré sú určené na použitie ako potraviny 

 výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

 výroba produktov z konverzie 

 ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou poľnohospodárskou výrobou 

Krmivá (ide o spracované krmivá/kŕmne zmesi, nepatria sem krmoviny vyprodukované prvovýrobcom v rastlinnej výrobe  
(napr. seno z TTP, senáž z TOP, siláž) - tieto patria do vyššie uvedenej kategórie nespracované rastliny a rastlinné produkty) 

 výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

 výroba produktov z konverzie 

 ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou poľnohospodárskou výrobou 

Víno 

 výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

 výroba produktov z konverzie 

 ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou poľnohospodárskou výrobou 

Ďalšie produkty uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/848 (napr. včelí vosk, vlna - česaná, nečesaná, surové kože) 

 výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

 výroba produktov z konverzie 

 ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou poľnohospodárskou výrobou 


