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Zoznam skupín stavebných výrobkov 

  
 podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania 

parametrov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), na ktoré sekcia bytovej politiky, stavebníctva 

a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky autorizuje 

 

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. 

 

podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

  

Oblasť použitia výrobkov 

Číslo  Názov skupiny výrobkov Členenie skupiny SPPa) 

Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie 

0104 Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane 

podložia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy 

 II+  

Výrobky pre oporné múry a vodné stavby 

0301 Prvky oporných múrov z betónu c)  2+ 

0302 Kameň na gabióny  2+ 

0305 Kameň na vodné stavby Podľa kategórie vodnej stavby:9) 

I., II. a III. kategória 2+  

Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy 

0501 Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre 

konštrukcie ciest a povrchové úpravy ciest 

 II+ 

(2+) 

0502 Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy 

dopravných plôch  

Na základný účeld) II+ 

(2+) 
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, 

s členením podľa TRO: 
(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa 

§ 4 ods. 2 písm. a) 
I (1) 

(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa 

§ 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFL 
III (3) 

Výrobky pre techniku odpadových vôd 

0711 Prefabrikované odvodňovacie kanály (žľaby) na pozemné 

komunikácie 

Na základný účeld)  3 

Kamenivo 

0901 Kamenivo do betónu  2+ 

0902 Kamenivo do malty Podľa účelu: 
do murovacích mált  2+ 

0903 Ľahké kamenivo do betónu, do malty a do injektážnej malty Podľa účelu: 
do betónov a murovacích 

a injektážnych mált 
2+ 

0904 Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového 

podložia a konštrukcie koľajového lôžka  

Podľa druhu trate: 

pre rýchlostné trate 2+ 

0905 Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených 

materiálov na konštrukcie ciest 

Podľa účelu: 

na konštrukcie ciest 

s dopravným zaťažením tried  

I, II, III a IV10) a konštrukcie 

letiskových dráh 

2+ 

0906 

 

 

Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie 

ciest a iných dopravných plôch 

 

Podľa účelu: 

na konštrukcie ciest 

s dopravným zaťažením 

tried I, II, III a IV10) 

a konštrukcie letiskových 

dráh 

II+ 

0907 Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk Podľa účelu: 



  Príloha k Osvedčeniu o autorizácii č. SK12 z 04. 03. 2021 

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou 

uvedeného osvedčenia o autorizácii 

 
 

 2   

a iných dopravných plôch do obrusných vrstiev  2+ 

Cementy, vápna a iné spojivá 

1001 Cementy a bežné zmesné cementy na prípravu betónu, malty, 

injektážnej (zálievkovej) malty a ostatných zmesí  

 I+ 

(1+) 

1003 Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna a 

hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej 

(zálievkovej) malty a ostatných zmesí  

 2+ 

1004 Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev 

dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált 

 2+ 

Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi 

1101 Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach  II+ 

1102 Striekané betóny  II+ 

1103 Zmesi na injektážne (zálievkové) malty  II+ 

1104 

 

Priemyselne vyrábané malty na murovanie a ostatné hmoty na 

murovanie 

Podľa druhu: 

navrhovaná malta g) 2+ 
ostatné hmoty III 

1107 Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych mált Podľa druhu:h) 
druh I II+ 

(2+) 
druh II I+ 

(1+) 

1108 Prísady do betónu, mált a zálievok a prísady do injektážnej malty 

na predpínaciu výstuž 

 II+ 

(2+) 

Murovacie prvky a doplnkové výrobky 

1401 Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými 

materiálmi, vnútornými alebo vonkajšími, okrem debniacich 

tvaroviek, dlažbových prvkov, komínových vložkových tvaroviek 

a panelov s výškou jedného poschodia 

Podľa kategórie:i) 

kategória I 2+ 
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, 

s členením podľa TRO:j) 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. a) 
1 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. b), D, E 
3 

Zabudované debniace systémy 

1502 Debniace systémy na báze betónových debniacich tvaroviek alebo 

panelov z betónu prepojených rozperkami 

Podľa nosnosti: 

nosné 2+ 

Nosné prvky konštrukcií budov a inžinierskych stavieb 

1601 Konštrukčnéb) prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky 

z betónuc) alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo 

chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané 

 II+ 

(2+) 

Systémy budov a miestností a stavebné bunky 

1705 Prefabrikované garáže  2+ 

Tepelnoizolačné výrobky a systémy 

1904 Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo 

sypaných, fúkaných alebo penových materiálov, určené pre budovy 

Na základný účeld) III (3) 

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, 

s členením podľa TRO: 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. a) 
I (1) 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. b), D, E 
III (3) 

Výrobky na dlažby a podlahy 

3103 

 

 

 

Potery pod podlahy, nivelizačné látky, liate podlahy a vsypy do 

podláh, potery na podlahy vrátane vnútorných verejných 

dopravných komunikácií 

 

Na vnútorné použitie podľa TRO: 

 

(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa 

§ 4 ods. 2  písm. a) 

 

1 
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(A1FL, A2FL, BFL, CFL) podľa 

§ 4 ods. 2 písm. b), DFL, EFL, 

(A1FL až EFL) podľa § 4 

ods. 1, FFL 

 

 

3 

Výrobky na obklady stien a stropov, vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva 

3204 Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriéri Na základný účeld) 3 

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB, 

s členením podľa TRO: 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. a) 
1 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. b), D, E 
3 

Výrobky na opravy a ochranu betónovýchc) konštrukcií 

4501 

 

 

4503 

Výrobky na opravy betónovýchc) konštrukcií, napríklad 

na vypĺňanie dutín, tmelenie trhlín a pod. 

 

Výrobky na ochranu betónovýchc) konštrukcií, napríklad na 

impregnovanie povrchu betónu, protikoróznu ochranu výstuže 

a pod. 

Podľa účelu: 

na konštrukčnéb) časti  2+ 

Podľa TRO: 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. a) 
1 

(A1, A2, B, C) podľa § 4 

ods. 2 písm. b), D, E 
3 

 

 

Použité skratky: 

SPP – systém posudzovania parametrov; 

PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti; 

TRO – trieda reakcie na oheň. 

 

Vysvetlivky: 

a) Systémy posudzovania parametrov I+, I, II+, III a IV sú systémami podľa § 3 ods. 1 a uplatňujú sa vtedy, 

keď sa na výrobky vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia. Ak sa na výrobky vzťahujú 

harmonizované normy alebo európske technické posúdenia, uplatňujú sa systémy posudzovania parametrov 

podľa § 3 ods. 4. Pre výrobky v skupinách, na ktoré sa vzťahujú európske hodnotiace dokumenty podľa čl. 2 

ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 305/2011, sú konkrétne systémy posudzovania parametrov podľa § 3 ods. 4 

uvedené v zátvorke, ktoré sa uplatnia, ak je výrobok v súlade s európskym technickým posúdením vydaným 

podľa európskeho hodnotiaceho dokumentu. Ak je však takýto výrobok v súlade s SK technickým 

posúdením, uplatnia sa konkrétne systémy posudzovania parametrov podľa  § 3 ods. 1. 
b) Výraz "konštrukčný" charakterizuje účel výrobku v stavbe ako časti konštrukcie stavby zabezpečujúcej 

stabilitu stavby (nosný prvok) alebo ako samonosného prvku, ktorý prenáša aj vonkajšie zaťaženie (napr. 

zaťaženie vetrom). 
c) Výrazy "betónové" alebo "z betónu" charakterizujú výrobok vyrobený z hutného, ľahkého alebo 

autoklávového prevzdušneného betónu, a to s výstužou alebo bez nej. 
d) Základným účelom je taký účel výrobku v stavbe, pri ktorom sa pre skupinu alebo skupiny výrobkov 

nedeklaruje špecifický účel alebo použitie v takých stavbách alebo častiach stavieb, na ktoré sa vzťahujú 

špecifické predpisy, požiadavky alebo vlastnosti, ktoré sa uvádzajú v texte pod základným účelom. Ak sa 

uplatní jeden alebo viaceré systémy posudzovania parametrov vyžadované pri rešpektovaní špecifík, tento 

systém alebo systémy sa uplatnia spolu so systémom určeným na základný účel, pričom výrobca vydá len 

jedno vyhlásenie o parametroch. 
g) Zloženie navrhovanej malty a spôsob výroby sa volí s cieľom dosiahnuť špecifikované vlastnosti (koncepcia 

kvality). Malta s predpísaným zložením sa vyrába podľa predpísanej receptúry (koncepcia receptúry). 
h) Druh I zahŕňa prímesi z inertných alebo takmer inertných materiálov. Druh II zahŕňa prímesi z aktívnych 

materiálov. 
i) Murovacie prvky kategórie I majú zaručenú pevnosť v tlaku s pravdepodobnosťou porušenia nie väčšou ako 

5 %, na rozdiel od kategórie II s nezaručenou mierou spoľahlivosti. 
j) Vzťahuje sa len na prvky s integrovanými tepelnoizolačnými materiálmi, pričom sa uplatní aj systém 

posudzovania parametrov podľa kategórie prvku. 
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Poznámky: 

9) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone 

technicko-bezpečnostného dozoru. 
10) STN 73 6114 Vozovky  pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (73 6114). 
 

 

 

Bratislava 04. 03. 2021 

 

 

                                              Mgr. Ladislava Cengelová 

                                                                                                                     generálna riaditeľka  

 

 


