
VYDANÝ

I.1 Číslo dokumentu

SK-BIO-002.703-0000003.2023.001

I.2 Typ prevádzkovateľa

☑ Prevádzkovateľ
☐ Skupina prevádzkovateľov

I.3 Prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov

Meno/názov SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a.
Adresa Rybničná 40 831 06 okres Bratislava III
Krajina Slovensko (Slovenská

republika)
Kód ISO SK

I.4 Príslušný orgán alebo štátna inšpekčná organizácia/súkromná
inšpekčná organizácia

Orgán Naturalis SK, s.r.o. (SK-BIO-002)
Adresa Kalinčiakova 27 , 831 04, Bratislava 3
Krajina Slovensko (Slovenská

republika)
Kód ISO SK

I.5 Činnosť alebo činnosti prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov

• Distribúcia/Umiestnenie na trh

I.6 Kategória alebo kategórie produktov podľa článku 35 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a postup výroby

• (a) Nespracované rastliny a rastlinné produkty vrátane osív a iného rastlinného množiteľského materiálu
Postup výroby:
– Ekologická poľnohospodárska výroba okrem výroby počas obdobia konverzie

Tento doklad sa vydal v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848 ako osvedčenie, že prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov dodržiavajú
uvedené nariadenie.

I.7 Dátum, miesto

Dátum 23 januára 2023
14:05:28 +0100
CET

Miesto Bratislava 3 (SK)

Meno a
podpis

Naturalis SK, s.r.o.

I.8 Platnosť

Certifikát platný od 23/01/2023 do 23/04/2024

Certifikát podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a
označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

sk https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/SK-BIO-002.703-0000003.2023.001.pdf 1 / 2
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VYDANÝ

II.1 Register produktov

Názov produktu Číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN), ako sa uvádza
v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 pri produktoch patriacich do
rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/848

Produkty z ekologického poľnohospodárstva /  Products of
organic farming (distribúcia/umiestnenie na trh /
distribution/placing on the market, rok produkcie: -)

Ekologické

II.2 Množstvo produktov

II.3 Informácie o pôde

II.4 Zoznam priestorov alebo jednotiek, v ktorých prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov vykonáva činnosť

II.5 Informácie o činnosti alebo činnostiach, ktoré vykonáva prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov, a či činnosť alebo činnosti vykonávajú
na svoje vlastné účely alebo ako subdodávateľ vykonávajúci činnosť alebo činnosti pre iného prevádzkovateľa, , pričom subdodávateľ zostáva
zodpovedný za vykonávanú činnosť alebo činnosti

II.6 Informácie o činnosti alebo činnostiach, ktoré vykonáva subdodávateľská tretia strana v súlade s článkom 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848

II.7 Zoznam subdodávateľov, ktorí vykonávajú činnosť alebo činnosti pre prevádzkovateľa alebo skupinu prevádzkovateľov v súlade s článkom 34
ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848, za ktoré zostáva zodpovedný prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov, pokiaľ ide o ekologickú
poľnohospodársku výrobu, a v prípade ktorých táto zodpovednosť nebola prenesená na subdodávateľa

II.8 Informácie o akreditácii súkromnej inšpekčnej organizácie v súlade s
článkom 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848

Názov akreditačného
orgánu

Slovenská národná akreditačná služba

Hyperlink na
akreditačný certifikát

https://www.snas.sk/sk/oznamy-snas/zoznam-
akreditacii

II.9 Ďalšie informácie

Certifikát podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a
označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

sk https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/SK-BIO-002.703-0000003.2023.001.pdf 2 / 2
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