
 

 

 

 

 

 

 

Ako prvé vyplňte Subjekt, ktorý ZP 

oznamuje( v tomto prípade je to 

Distribútor, ktorý už je zaregistrovaný 

– má pridelené reg. čís. DIS-00057).  

Následne vyberte Iný subjekt, zvoľte 

Výrobcu ZP a vyplňte všetky polia 

označené *. 

V prípade, ak ZP oznamuje za 

distribútora splnomocnený subjekt 

distribútorom, je potrebné začať 

vypĺňať od neho (tj. najprv uviesť 

identifikačné údaje o splnomocnenom 

subjekte distribútora- následne cez 

pridať iný subjekt vložiť identifikačné 

údaje o distribútori - a následne cez 

pridať iný subjekt vložiť identifikačné 

údaje o výrobcovi, príp. EC REPovi). 

Po vyplnení polí 
Oznamovateľa (Distribútor, 

iný splnomocnený subjekt) 
a Výrobcu (príp. v 
relevantných prípadoch 
splnomocnený zástupca v 
Európe (EC REP)), kliknite 
na Nová pomôcka. 



 

 

 

 

 

Pred vyplnením informácií o ZP si prosím preštudujte dokument  

INŠTRUKCIE K VYPĹŇANIU JEDNOTLIVÝCH RIADKOV . 

Inštrukcie k 

vyplnaniu jednotlivých riadkov ZP.pdf
 

Objaví sa nasledovná 

obrazovka, kde treba 

kliknúť na symbol 

dvojitej šípky . 

Treba vyplniť informácie 

o ZP do jednotlivých polí. 

Polia označené * sú 

povinné. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Príklad vyplnenia 

jednotlivých polí ZP 

Následne stlačte 

Prepočítať poplatok, 

aby ste získali 

informáciu o výške 

platieb. 



 

 

 

Opíšte farebné 

písmená a stlačte Ulož. 

Zobrazí sa informácia 

o pridelení Variabilného 

symbolu a Kontrolného 

kódu. 

Oba údaje si starostlivo 

uschovajte. Slúžia na 

opätovný vstup do 

žiadosti.  

Dôrazne odporúčame si 

tieto údaje uložiť vo 

formáte pdf. do Vášho 

počítača alebo vytlačiť.  

 



 

 

Príklad 

informácie 

o pridelení VS 

a kódu.  

Váš dokument si 

vytlačte alebo 

uložte vo forme 

pdf do Vášho 

počítača. 

 

 



 

 

Nezabudnite 

uhradiť 

poplatky podľa 

pokynov z 

platobného 

poukazu. 



 

 

 

Zároveň Vám príde 

notifikačný email na adresu 

oznamovateľa ( napr. 

Distribútora DDIST), 

a v žiadosti pokračujete 

ďalej kliknutím na uvedenú 

adresu. 



 

 

 

Po kliknutí na 

uvedenú adresu sa 

Vám objaví 

nasledovná 

obrazovka.  

Doplníte potrebné 

údaje a stlačíte 

Ďalej. 



 

 

 

 

 

Zobrazí sa nasledovná 

obrazovka 

a pokračujete 

v doplnení žiadosti 

pridaním potrebných 

príloh. Napr.: 

ES vyhlásenie o zhode, 

Es certifikát/ ES 

certifikáty, označenie 

ZP, návod na použitie v 

slovenskom jazyku, v 

relevantných prípadoch 

splnomocnenie, príp. 

ďalšie dokumenty 

(napr. podrobnú 

prílohu so zoznamom 

oznamovaných 

katalógových čísel, 

súhlas výrobcu s 

prelepovaním a pod.)  

 

 
Stlačením Pridať 

prílohu vkladáte 

potrebné dokumenty - 

formát pdf.  

Stlačením Vybrať súbor 

vyberiete dokument 

z Vášho PC. 

Ostatné riadky(vydaný 

kým, číslo, dátum 

vydania, platnosť do) 

nie je potrebné vyplniť. 

Stlačením Pripoj 

dokument pripojíte. 



 

 

 

 

Príklad doplnených 

Príloh – dokumentov. 

Môžete byť vyzvaný 

na úhradu za služby 

a správny poplatok, 

na doplnenie 

chýbajúceho 

dokumentu, 

odstránenie chýb, 

zaslanie aktuálneho 

dokumentu atď. 



 

 

 

 

Tým je proces oznámenia ZP zo strany žiadateľa ukončený. 

Pridelenie kódu je možné overiť si na web stránke kde je prístup do verejnej databázy ZP.  

Aktualizácia prebieha každý pracovný deň po 18 hodine. 

Rovnako môžete 

dostať informáciu 

o úhrade 

poplatkov a na 

záver tiež o prijatí 

žiadosti. 


