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CEN
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) podporuje podnikanie v Európe, odstraňuje prekážky obchodu vo vzťahu 
k európskemu priemyslu a spotrebiteľom. Jeho poslaním je podporovať európske hospodárstvo v globálnom obchodovaní 
a rozvíjať prosperitu európskych občanov a životného prostredia. CEN prostredníctvom svojich služieb poskytuje priestor 
na tvorbu noriem a technických špecifikácií.  

30 národných členov CEN sa spoločne podieľa na vypracúvaní dobrovoľných európskych noriem (EN) v rôznych sektoroch 
s cieľom vybudovať Európsky vnútorný trh pre tovar a služby a posilniť postavenie Európy v globálnom hospodárstve. Do 
siete CEN, ktorá má dosah na viac ako 480 miliónov ľudí, je zapojených viac ako 60 000 odborníkov, ako aj obchodné 
združenia, spotrebiteľské a iné spoločenské záujmové organizácie. 
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Keymark je európska značka založená na myšlienke – skúšané a certifikované len raz, akceptované všade. keymark@cen.eu

www.sutn.sk –  info@sutn.gov.sk



Certifikácia Keymark
Ako to funguje?

Keymark je dobrovoľná certifikačná značka udelená treťou stranou 
– splnomocneným certifikačným orgánom. Keymark je dôkazom toho, 
že produkt spĺňa všetky požiadavky príslušných európskych noriem. 
Ak certifikovaný výrobok alebo služba nesie značku Keymark, nie sú 
v iných krajinách potrebné žiadne opakované skúšky podľa európskych 
noriem, ktoré sú súčasťou príslušnej certifikačnej schémy. Aby sa 
zabezpečila pretrvávajúca zhoda, produkt podlieha pravidelnému 
dohľadu, čo je základným prvkom systému Keymark.  

Výrobcovia, dodávatelia a poskytovatelia služby sú oprávnení používať 
Keymark po úspešnom certifikačnom procese.

Viac informácií získate na adrese: keymark@cen.eu
na Slovensku: info@sutn.gov.sk

Bezpečnosť je dôležitá: Keymark na prenosných hasiacich prístrojoch ubezpečuje kupujúceho, že výrobok 
spĺňa všetky zodpovedajúce európske normy.

Keymark pomáha 
spotrebiteľom
„Jednotný európsky trh potrebuje 
jednotnú európsku značku zhody.“
Stephen Russell, generálny tajomník ANEC (Hlas európskych spotrebiteľov v normalizácii)  

ANEC loboval za vytvorenie značky Keymark a zásadne podporuje jeho používanie. ANEC má na pamäti, že požiadavky európskych noriem umožňujú spotrebiteľovi, aby produkty, ktoré sa predávajú na jednotnom trhu, boli bezpečné a aby sa dosiahli požadované parametre, preto hodnotí Keymark ako viditeľné a nestranné potvrdenie zhody produktu s európskymi normami. Okrem toho ANEC uprednostňuje Keymark pred viacerými certifikačnými značkami na jednom výrobku, aby európski spotrebitelia dostali jednotný a zodpovedajúci odkaz.

Keymark 
a certifi -
kačné 
orgány

„Keymark je európskym riešením pre lokálnych 

i paneurópskych hráčov.“
Eric Winnepenninckx, predstaviteľ BCCA 

(Belgian Construction Certification Association)

V prípade tepelnej izolácie, toto odvetvie iniciovalo spoločné pôsobenie 

certifikačných orgánov na opačných stranách hraníc. Stalo sa tak z dôvodu 

zabezpečenia nielen vysokej kvality výrobku, ale tiež z dôvodu čestnej 

konkurencie. Odvtedy má väčšina európskych certifikačných orgánov 

v tejto oblasti spoločnú schému. 

Zapojenie sa do schémy Keymark je pre certifikačné orgány príležitosťou 

na rozširovanie ich podnikania na európskej úrovni. Paneurópska účasť 

v schémach Keymark je zárukou nepretržitého zlepšovania, podmieneného 

rastom znalostí a skúseností v rámci schémy. Takýto široký európsky 

základ poskytuje tiež možnosti výmeny spolupracovníkov a vytváranie 

sietí s potenciálnymi klientmi.

Lepšie postavané domy:  

Označovanie stavebných 

materiálov, ako sú keramické 

dlaždice a tepelné izolácie, 

značkou Keymark je 

prínosom pre všetky články 

dodávateľského reťazca.

Nič, iba slnečné žiarenie: Keymark na slnečných 

kolektoroch otvára dvere na nové trhy.

Význam Keymarku pre priemysel a dodávateľov

„Keymark pomáha vytvoriť rozsiahly 

otvorený trh EÚ pre tepelné solárne 

výrobky.“
Gerhard Rabensteiner, prezident ESTIF 

(European Solar Thermal Industry)

Rôzne krajiny majú rozvinuté stimulačné programy 

na podporu rozvoja priemyselného odvetvia na 

využívanie slnečnej energie. Odlišné požiadavky 

v takýchto programoch vytvárajú prekážky na trhu 

a stávajú sa aj prekážkou na jednotnom európskom 

trhu tepelných solárnych výrobkov. ESTIF aktívne 

podporuje Keymark ako jednotné a jednoduché riešenie.   

Základnou črtou schémy Keymark na tepelné solárne 

výrobky je, že skúšanie, kontrola a certifikácia sú 

organizované do zjednoteného procesu. 

Keymark zaisťuje kvalitu a parametre solárnych 

kolektorov na dlhé obdobie.

Z hľadiska obchodu čoraz viac spotrebiteľov uznáva 

Keymark  a v mnohých krajinách sa práve Keymark stal 

podmienkou finančných stimulov pre tepelné solárne 

kolektory. Keymark je v európskom rebríčku jedinou 

dôležitou značkou kvality pre tepelné solárne výrobky, 

a tak uľahčuje vytvorenie jednotného spoločného 

európskeho trhu.

Keymark
Čo to je?

Keymark je dobrovoľná značka kvality 
na výrobky a služby. Je spoločným 
vlastníctvom európskych organizácií pre 
normalizáciu CEN a CENELEC.  

V systéme Keymark fungujú certifikačné 
orgány, ktoré autorizoval CEN. 
Nekompromisná metodológia certifikácie 
je zárukou, že takáto služba alebo výrobok  
preukazuje pretrvávajúci súlad so všetkými 
príslušnými európskymi normami (EN).   

O Keymark  sa môžu uchádzať všetci 
výrobcovia, dodávatelia a poskytovatelia 
služieb. 


