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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, na ktoré sekcia výstavby Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky autorizuje

FIRES, 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

0401

Membrány proti vlhkosti, vode a radónu
Na základný účeld)
Hydroizolačné a protiradónové pásy a fólie pre nadzemné podlažie
(nepodpivničené) a pre podzemné (pivničné) priestory

0404

Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky

0405

Strešné podkladové vrstvy

SPPa)
III (3)
T*)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB
s členením podľa TRO alebo potreby
skúšania RVO
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
T*)
výrobky vyžadujúce
III (3)
skúšanie RVOf)
T*)

Výrobky pre techniku odpadových vôd
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
0703 Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu
1 T*)
vo výrobe podľa § 4 ods. 2
písm. a)
0705 Stupadlá, rebríky a držadlá vstupných šácht a revíznych komôr
TRO iného charakteru ako 3 T*)
vyššie podľa § 4 ods. 2
0706 Zavzdušňovacie ventily vetracích potrubí na odpadové potrubia budov písm. b)

0704 Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí

0707 Lapače a odlučovače (separátory) odpadových vôd z budov
a inžinierskych stavieb
0708 Systémy čerpacích staníc odpadových vôd a zdvíhacích zariadení
kvapalných odpadov
0709 Systémy a prvky domových čistiarní odpadových vôd
a staveniskových čistiacich zariadení
0710 Nádrže septikov
0711 Prefabrikované odvodňovacie kanály (žľaby) na
pozemné komunikácie
0712 Poklopy vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov na
pozemné komunikácie

1

Na základný účeld)

3 T*)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu
1 T*)
vo výrobe podľa § 4 ods. 2
písm. a)
TRO iného charakteru ako 3 T*)
vyššie podľa § 4 ods. 2
písm. b)
Na základný účeld)

I (1) T*)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu
I (1) T*)
vo výrobe podľa § 4 ods. 2
písm. a)
TRO iného charakteru ako III (3)
vyššie podľa § 4 ods. 2
T*)
písm. b)
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Na základný účeld)

0713 Nádrže žúmp

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu
I T*)
vo výrobe podľa § 4 ods. 2
písm. a)
TRO iného charakteru ako III T*)
vyššie podľa § 4 ods. 2
písm. b)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu
I (1) T*)
vo výrobe podľa § 4 ods. 2
písm. a)
TRO iného charakteru ako III (3)
vyššie podľa § 4 ods. 2
T*)
písm. b)

0714 Podlahové vpusty

1701
1801

III T*)

Systémy budov a miestností a stavebné bunky
Systémy budov s drevenou rámovou konštrukciou alebo so zrubovou
I (1) T*)
konštrukciou
Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely
Podľa účelu a reakcie na oheň:
Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva,
konštrukčnéb) prvky
vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák z
1 T*)
orientovaných triesok, štiepok (OSB) a trieskovo – štiepkových dosák (A1, A2, B, C) podľa § 4
ods.
2
písm.
a)
spájaných cementom alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených
mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických nenosné prvky
(A1, A2, B, C) podľa § 4
1 T*)
látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti napadnutiu
ods. 2 písm. a)
biotickými činiteľmi
(A1, A2, B, C) podľa § 4
3 T*)

1802

Samonosné izolačné (sendvičové) panely s obojstranným kovovým
opláštením

1803

Samonosné kompozitné ľahké panely (okrem výrobkov skupiny
1802) skladajúce sa z opláštenia z rozličných organických,
minerálnych alebo kovových materiálov z vonkajšej strany alebo aj z
vnútornej strany spojeného s prípadným vnútorným rámom alebo aj
izolačným jadrom, ktoré sú určené na konštrukcie vnútorných a
vonkajších stien, stropov a striech a obklady stien

2

ods. 2 písm. b), D, E
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO alebo potreby
skúšania RVO:
(A1, A2, B, C), podľa § 4 1 T*)
ods. 2 písm. a)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
3 T*)
ods. 2 písm. b), D, E,
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2 písm. b),
DFL, EFL
výrobky vyžadujúce
3 T*)
skúšanie RVO
Na delenie požiarnych
3 T*)
úsekov
Na použitie podľa PNL
3 T*)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO alebo potreby
skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. a),
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E,
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2 písm. b),
DFL, EFL
výrobky vyžadujúce
skúšanie RVO

I (1) T*)

III (3)
T*)

III (3)
T*)
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Na delenie požiarnych
úsekov
Na použitie podľa PNL

1901

Tepelnoizolačné výrobky a systémy
Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ETICS) Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených tepelnoizolačných s členením podľa charakteru TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
dosák
ods. 2 písm. a)
Na základný účeld)

1903

Tepelnoizolačné výrobky vo forme dosák, rohoží, rolovaných pásov
alebo v inej forme určené pre budovy

1904

Tepelnoizolačné výrobky formované alebo nanášané na mieste zo
sypaných, fúkaných alebo penových materiálov určené pre budovy

1905

Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách, určené na technické
zariadenia budov a priemyselné inštalácie
Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy
Na základný účeld)
Závesné steny

2001

2002

2003

III (3)
T*)
III (3)
T*)

Konštrukčnéb) lepené steny s presklenou fasádou alebo strechy
rovnakého systému s minimálnym sklonom 70 s mechanickým
prenosom vlastnej tiaže a ostatných síl (napr. od vetra a snehu) do
tesniaceho podporného rámu a následne do konštrukcie budovy
Samonosné priesvitné strešné systémy okrem zostáv na báze skla

III (3)
T*)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
T*)

III (3)
T*)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
III (3)
ods. 2 písm. b), D, E, F
T*)
Podľa typu:k)
typy II a IV
I (1) T*)

Na základný účeld)

III (3)
T*)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO alebo potreby
skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
T*)
výrobky vyžadujúce
III (3)
skúšanie RVO
T*)

2101

2103
2104

Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
Strešné škridly, dosky, vlnovky, šindle a tvarovky - keramické,
Na základný účeld)
III (3)l)
betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové, asfaltové
T*)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
a pod.
Priemyselne vyrábané kompozitné a sendvičové strešné panely s
izoláciou, alebo bez nej
Strešné okná a strešné svetlíky

3

s členením podľa TRO alebo potreby
skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E
výrobky vyžadujúce
skúšanie RVO

I (1)

Na použitie v požiarnych
úsekoch
Na použitie prispievajúce
k tuhosti strechy
Na použitie podľa PNL

III (3)
T*)
III (3)
T*)

III (3)
T*)
III (3)
T*)

III (3) T*)
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2401
2402
2403
2404

2501
2502
2503
2701

Dvere, brány a kovania
Požiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre
I (1)
deliace konštrukcie požiarnych úsekov
Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám
I (1)
Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na
I (1)
požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám
Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím
3 T*)
podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na
zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania
Okná
Požiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace
1
konštrukcie požiarnych úsekov
Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty
I
Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania
3 T*)
Špecifické výrobky zo skla, materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
Podľa špecifických vlastností alebo
Ploché alebo zakrivené sklené tabule, profilované sklo s drôtenou
účelu:
vložkou alebo bez vložky, izolačné sklené dielce, sklené tvarovky a
odolné voči požiaru
1 T*)
panely z nich na sklené systémy, stenové panely zo sklených blokov
odolné voči priestrelu
1 T*)

a/alebo výbuchu
bezpečné (riziko úrazu)
3 T*)
tepelnoizolačné a/alebo
3 T*)
zvukovoizolačné
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO alebo potreby
skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E
3 T*)
výrobky vyžadujúce
3 T*)
skúšanie RVO

2901

Systémy priečok a tmely na priečky a vnútorné steny
Na oddeľovanie požiarnych III (3)
Samonosné systémy priečok na pevné alebo demontovateľné
úsekov
zabudovanie
T*)
Bezpečné (riziko úrazu)
III (3)
T*)
Na použitie podľa PNL
III (3)
T*)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
T*)

3001
3002

Sadrové výrobky na steny, priečky a stropy
Na požiarnu ochranu
Sadrové tvarovky a sadrové lepidlá na nenosné priečky, na obklady
III (3)
stien a požiarnu ochranu (tvarovky nie sú určené na stropy)
T*)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
Sadrokartón a stropné prvky s tenkou povrchovou úpravou, vláknité
s členením podľa TRO:
sadrové dosky a kompozitné panely (lamináty) a sadrové omietky
(A1, A2, B, C) podľa § 4
I (1) T*)
vrátane príslušných doplnkových výrobkov
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E
Na požiarnu ochranu
konštrukčných prvkov a
oddeľovanie požiarnych
úsekov
Na vystuženie drevených
rámových stien a
dreveného krovu

4

III (3)
T*)
III (3)
T*)
III (3)
T*)

Príloha k Osvedčeniu o autorizácii č. SK01 z 02. 03. 2020
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia o autorizácii

3103

3104

3201

3202

Výrobky na dlažby a podlahy
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)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2 písm. b),
DFL, EFL, (A1FL až EFL)
podľa § 4 ods. 1, FFL

3 T*)
Homogénne a heterogénne pružné dlážkoviny dodávané ako dlaždice,
tabule alebo v rolovanej forme, a to textilné, plastové, gumové,
linoleové, korkové, antistatické tabule, pružné laminátové podlahy a
pružné dlaždice
Výrobky na obklady stien a stropov vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky (okrem
s členením podľa TRO:
dosák z betónuc)), panely a profily na obklady stien a stropov v
(A1, A2, B, C) ) podľa § 4 I (1) T*)
interiéri a v exteriéri
Systémy zavesených podhľadov na stropy v interiéri a v exteriéri

ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C), ) podľa § 4 III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
T*)
m
Na požiarnu ochranu )
III (3)
Na

vystuženien)

Bezpečné (riziko úrazu)o)
Na použitie podľa PNL

3204

3502

3601

1 T*)

Malty a lepidlá na obkladové prvky v interiéri a v exteriéri

T*)
III (3)
T*)
III (3)
T*)
III (3)
T*)
3 T*)

Na základný účeld)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) ) podľa § 4 1 T*)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) ) podľa § 4 3 T*)
ods. 2 písm. b), D, E

Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu, 11) plyn a tekuté palivá
Na základný účeld)
Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého
3 T*)
paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice Na účel, na ktorý sa
1 T*)
alebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup do vzťahujú PPB
Na inštalácie v priesto1 T*)
systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie budovy,
roch,
kde
sa
vyžaduje
ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti
q
preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky, lepidlá, držiaky požiarna odolnosť )
potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné zariadenia a potrubné a
zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov
Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
Káble na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu

5

s členením podľa TRO:
Aca, B1ca, B2ca, Cca

1+ T*)

Dca, Eca

3 T*)

Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB na požiarnu
odolnosť
Na použitie podľa PNL

1+ T*)
3 T*)
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4001

4002

4003
4004

4604

Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu
Na základný účeld)
Výrobky na ochranu pred požiarom alebo zlepšenie požiarnej
I (1)
odolnosti najmä nátery, povlaky alebo obloženia okrem sadrových
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
výrobkov, výrobkov z minerálnej vlny a prefabrikovaných
(A1, A2, B, C) ) podľa § 4 I (1)
železobetónových prvkov
ods. 2 písm. a)
Výrobky na zabránenie alebo obmedzenie šírenia požiaru, ako sú
tmely, tesnenia, peny, elastoméry a pod. aplikované na mieste alebo v (A1, A2, B, C) ) podľa § 4 III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
T*)
prefabrikovaných podobách, ako sú dosky, bloky, vankúše, vrecia,
ovínadlá, rukávy a pod., požiarne tesnenia prestupov, tesnenia
lineárnych spojov, potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne
uzávery,12) ako sú požiarne klapky, poklopy a dopravníkové uzávery
Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod splodín
1
horenia a tepla
Ventilačné systémy a tlakové diferenčné systémy na odvod splodín
1
horenia a tepla alebo ich komponenty, ako sú dymové závesy, klapky,
vetracie potrubia, detektory, panely na ovládanie a havarijné spúšťanie
vrátane zdroja energie
Zvláštne výrobky
Prefabrikované inštalačné bytové jadrá s požiarnym uzáverom
I T*)

4614 Ventilačné potrubia a rúry určené na vetranie stavieb a jednotky na
spätné získavanie tepla

Na základný účeld)

III (3)

T*)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu
I (1) T*)
vo výrobe podľa § 4 ods. 2
písm. a)
TRO iného charakteru ako III (3)
vyššie podľa § 4 ods. 2
T*)
písm. b)

Použité skratky:
SPP – systém posudzovania parametrov;
PNL – predpisy o nebezpečných látkach;
PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti;
RVO – reakcia na vonkajší oheň;
TRO – trieda reakcie na oheň;
T*) – autorizovaná osoba vykonáva len skúšky podstatných vlastností súvisiacich so základnou požiadavkou
na stavby bezpečnosť v prípade požiaru.
Vysvetlivky:
a)

b)

c)

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.
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).
Výrazy "betónové" alebo "z betónu" charakterizujú výrobok vyrobený z hutného, ľahkého alebo
autoklávového prevzdušneného betónu, a to s výstužou alebo bez nej.
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Príloha k Osvedčeniu o autorizácii č. SK01 z 02. 03. 2020
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia o autorizácii

d)

f)
k)
l)
m)
n)
o)
q)

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.
Vzťahuje sa na skupiny 0404 a 0405.
Systémy typu I a III, na rozdiel od systémov typu II a IV, obsahujú prvky znižujúce riziko pre prípad
zlyhania lepených spojov.
Vzťahuje sa na skupinu 2104.
Vzťahuje sa len na panely a zavesené podhľady.
Vzťahuje sa len na panely, ktoré súčasne pôsobia aj ako stužujúce prvky stien alebo stropov.
Vzťahuje sa len na obkladačky a panely z krehkých materiálov, obkladačky a panely určené na zavesené
podhľady a výrobky skupín 3202 a 3203.
Vzťahuje sa len na nádrže.

Poznámky:
11)
12)

STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva (75 0150).
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych
podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Bratislava 02. 03. 2020

Ing. Tibor Németh
generálny riaditeľ
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