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Čo je osvedčenia o vo nom predaji - Free Sales Certificate (OVP/FSC)?
Osvedčenie OVP/FSC je dokument, ktorým autorizovaná inštitúcia (SOPK) osvedčuje, že produkty
uvedené v zozname k osvedčeniu, ako sú napr. potraviny, lieky, medicínske zariadenia alebo
kozmetika, spĺňajú technickéĽ hygienické, environmentálne predpisy a normy na ich výrobuĽ
zloženie a neobmedzený predaj v krajineĽ z ktorej pochádzajúĽ alebo z ktorej sú vyvážané,
t.j. SR a EHP/EEA.
Aký význam má OVP/FSC SOPK?
Pred exportom výrobkov do tretích krajín (mimo EÚ), poraďte sa s vašim odberateľom v zahraničí,
či vami vyvážané výrobky nevyžadujú posúdenie zhody alebo registráciu prevádzky a výrobkov
pred ich uvedením na trh v krajine určenia a či tento doklad – OVP/FSC SOPK, ktorý potvrdzuje
zhodu výrobkov s predpismi EÚ a tým aj voľný pohyb v EHP podľa pravidiel na ochranu
spotrebiteľa je akceptovaný v krajine určenia.
Aké sú povinné náležitosti žiadosti o vydanie OVO/FSC SOPK?
SOPK vydáva OVP/FSC na základe žiadosti1 výrobcu a/alebo exportéra, ktorý musí k žiadosti
doložiť podporné doklady vydané autorizovanými laboratóriami alebo vyhlásenia o zhode,
osvedčenie o zhode, osvedčenie o registrácií prevádzky (hygienický certifikát) alebo iné
potvrdenie, že tovar je vyrábaný v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, a že je v súlade s touto
legislatívou a legislatívou na ochranu spotrebiteľa uvádzaný na trh EHP/ EAE.
Súčasťou žiadosti o vydanie OVP/FSC je ZOZNAM VÝROBKOV s uvedením obchodnej značky
(label, TM), pod ktorou budú tieto výrobky uvádzané na trh v krajine určenia.
Aké informácie o dobrovo ných osvedčeniach môžu byť zahrnuté do OVP/FSC SOPK?
V prípadeĽ že žiadate predloží napr. platné osvedčenie o:





systéme manažérstva kvality (QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS podľa ISO
9001:2015),
systéme manažérstva ochrany životného prostredia (ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM (EMS) podľa ISO 14000 series),
systéme manažérstva bezpečnosti potravín (FOOD SAFETY MANAGEMENT
podľa ISO 22000) atď.,

SOPK vydá osvedčenieĽ kde budú uvedené aj tieto osvedčenia a ich doba platnosti.
Čo je vyhlásenie o záväzku ?
Žiadateľ zároveň musí podpísať Vyhlásenie o záväzku odškodnenia SOPK, že prípade ak sa pri
verifikácii vydaného OVP/FSC preukáže, že predložené vyhlásenia a osvedčenia boli nesprávne,
neplatné alebo neúplné a tretia strana by vzniesla z uvedených titulov nároky na náhradu škody na
vydávajúce pracovisko SOPK, žiadateľ plne odškodní SOPK a jej pracovníkov.
V akom jazyku sa vydáva OVP/FSC ?
SOPK vydá OVP/FSC buď ako bilingválne osvedčenie ( slovenčina + angličtina), alebo len
v anglickom jazyku. Ak žiadateľ požiada o vydanie OVP/ FSC v inom cudzom jazyku ako v
anglickom jazyku, SOPK zabezpečí úradný preklad slovenského textu OVP/FSC do príslušného
jazyka súdnym prekladateľom. Náklady SOPK na úradný preklad idú na ťarchu žiadateľa.
1

Formulár OVP/FSC SOPK_2016 „Žiadosť o vydanie Osvedčenia SOPK o voľnom predaji (OVP) / Application for SCCI´s
Certificate of Free Sale (FSC) je zverejnený ako súbor MS WORD a PDF na web.sopk.sk
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Aká je lehota na vydanie OVP/FSC SOPK ?
SOPK vydá OVP/FSC v lehote do 5 dní od predloženia žiadosti s podpornými dokumentmi podľa
platnej legislatívy EÚ na uvádzanie daného druhu výrobkov na trh EHP/EEA.
Aký poplatok účtuje SOPK za vydanie OVP/FSC?
Za vystavenie OVP/ FSC sa platí poplatok podľa Cenníka služieb SOPK a ak to pripadá do úvahy
aj poplatok za úradný preklad do cudzieho jazyka, a to pri prevzatí osvedčenia.
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7/ Ing. J. Knopp, CSc./ ÚMS SOPK
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