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Oblasť platnosti

Podľa normy
EN ISO

Dátum
Dátum
udelenia pozastavenia
certifikátu
certifikátu

ZRUŠENÉ CERTIFIKÁTY
rok 2018

ZRUŠENÉ
CERTIFIKÁTY
rok 2016

ZRUŠENÉ CERTIFIKÁTY
rok 2015

ZRUŠENÉ CERTIFIKÁTY

Podnikateľský subjekt

Oblasť platnosti

Podľa normy
EN ISO

Dátum
udelenia
certifikátu

Dátum
zrušenia
certifikátu

ETOP AUTOMOTIVE,
s.r.o.
Horovce

Nákup pneumatík, diskov a montáž
kolies
pre automobilový priemysel
a kovovýroba

9001:2008

16.08.2012

15.08.2015

ALCAR SLOVAKIA,
s.r.o.,
Trenčín

Nákup pneumatík, diskov a montáž
kolies pre automobilový priemysel

9001:2008

19.11.2014

31.10.2016

Technické testovanie a analýzy:
zbraňových systémov, výbušnín,
munície a jej komponentov, obalov,
ochranných materiálov a výstrojných
prostriedkov,
tankovej a automobilovej techniky,
Vojenský technický a
ženijných, mechanizačných
9001:2008
skúšobný ústav Záhorie
a manipulačných prostriedkov,
učebno-výcvikových zariadení
a trenažérov.
Certifikácia vojenských výbušnín,
munície a jej komponentov, obalov,
zbraní, vojenských vozidiel
a ochranných materiálov.

12.11.2015

30.08.2018

OmegaCar s.r.o.

Kovovýroba, delenie materiálov
(laser),
povrchové úpravy.

9001:2008

30.11.2015

26.07.2018

FUTURUM , s.r.o.

Rádiológia

9001:2008

15.12.2015

12.09.2018

PARTNER
SOFT,spol.s.r.o.

Poskytovanie softvérových a
hardvérových riešení, analýza,
návrh a vývoj informačných
systémov, výroba softvéru

9001:2008

11.03.2016

13.09.2018

ELTEC, a.s.

Výroba, montáž, opravy, skúšky
a projektovanie
elektrotechnických zariadení
Kúpa a predaj elektrotechnických
výrobkov a materiálu

9001:2008

08.04.2016

28.03.2018

UNIVERSAL TRADE SK,
s.r.o.,

Výroba kontajnerov
Výroba a montáž oceľových
konštrukcií

9001:2008

15.08.2016

14.08.2018

SLT, spol. s r.o.

Nákup, skladovanie, distribúcia a
predaj
všetkých druhov valivých ložísk,
klzných ložísk, ich príslušenstva
a iných strojárskych výrobkov

9001:2008

10.10.2016

39.07.2018

Výroba presných súčiastok,
upínacich prípravkov,
9001:2008
nástrojov, technologických zariadení
a výrobkov z antikora

17.10.2016

23.08.2018

BAAS, s.r.o.

IB REIN, s.r.o.

Čistiace a upratovacie práce

9001:2008

28.10.2016

13.08.2018

FERROPLAST SK s.r.o.

Výroba kovových výrobkov
a výliskov
Zváranie kovových výrobkov
Zámočnícka výroba

9001:2008

28.10.2016

11.09.2018

MULTIHALY.SK,s.r.o.,

Špecializované stavebné práce,
realizácia montovaných stavieb

9001:2008

07.11.2016

12.08.2018

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

Koordinácia problematiky
bezpečnosti potravín a výživy.

9001:2008

11.11.2016

09.09.2018

OPTIMA a.s.

Polygrafická reklama a príslušné
obslužné činnosti v reklame.
Veľkoobchodná činnosť

9001:2008

06.02.2017

30.01.2018

S & G, spol. s r.o.

Jedálne.
Výroba a dodávka hotových jedál
formou rýchleho občerstvenia,
závodného stravovania.

9001:2008

15.04.2017

19.08.2018

Top WHEELS, s.r.o

Obchodná činnosť v oblasti
automobilových diskov a pneumatík.
9001:2008
Montáž kolies pre automobilový
priemysel.

15.05.201

21.06.2018

ETOP WHEELS
ASSEMBLING, s.r.o.

Obchodná činnosť v oblasti
automobilových diskov a pneumatík.
9001:2008
Montáž kolies pre automobilový
priemysel

29.05.2017

30.05.2018

GM-tec design, s.r.o.

Technologické časti výrobných a
montážnych liniek pre automobilový
priemysel.
Výroba oceľových konštrukcii a
komponentov z ocele.
Výroba oceľových časti pre rôzne
strojné zariadenia

9001:2008

30.10.2017

19.07.2018

ETOP ALTERNATIVE
ENERGY, s. r. o.

Inovácie, montáž, servis a
monitorovanie alternatívnych
zdrojov energií.

9001:2008

15.12.2017

30.07.2018

KOGUM, s.r.o.

Kovovýroba a gumovýroba pre
automobilový priemysel
a výroba kovových konštrukcií.

9001:2008

23.04.2018

22.04.2018
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