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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

LIGNOTESTING, a.s.
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

Stožiare
0603 Drevené stĺpy na nadzemné elektrické vedenia
Nosné prvky konštrukcií budov a inžinierskych stavieb
1602 Konštrukčnéb) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z lepeného lamelového
dreva
Podľa TRO:
1603 Konštrukčnéb) nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z prírodného dreva

SPPa)

2+
I (1)

(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 II+
ods. 2 písm. b), D, E,
(2+)
(A1 až E) podľa § 4
ods. 1, F

Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely
Podľa účelu a reakcie na oheň:
1801 Dosky na báze dreva vo forme plošne spájaného prírodného dreva,
konštrukčnéb) prvky
vrstveného dyhového dreva (LVL), preglejovaných dosák, dosák
z orientovaných triesok, štiepok (OSB) a trieskovo – štiepkových dosák (A1, A2, B, C) podľa § 4 1
ods. 2 písm. a)
spájaných cementom alebo živicami a vláknitých dosák vyrobených
(A1, A2, B, C) podľa § 4 2+
mokrým alebo suchým spôsobom s prípadným obsahom chemických
ods. 2 písm. b), D, E,
látok zlepšujúcich reakciu na oheň a odolnosť proti napadnutiu
(A1 až E) podľa § 4
biotickými činiteľmi
ods. 1, F
nenosné prvky
(A1, A2, B, C) podľa § 4 1
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 3
ods. 2 písm. b), D, E

Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy
Na základný účeld)

2001 Závesné steny

III
(3)

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

Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
2104 Strešné okná a strešné svetlíky
Na základný účeld)

III
(3)l)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, s členením podľa TRO
alebo potreby skúšania RVO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 III
ods. 2 písm. b), D, E
(3)
výrobky vyžadujúce
III
skúšanie RVO
(3)
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Na použitie v požiarnych
úsekoch
Na použitie prispievajúce
k tuhosti strechy
Na použitie podľa PNL

Dvere, brány a kovania
2401 Požiarne/dymotesné dvere a brány s kovaním alebo bez neho pre
deliace konštrukcie požiarnych úsekov
2402 Dvere a brány s kovaním alebo bez neho k únikovým cestám
2403 Stavebné kovania (závesy, uzávery, zatváracie zariadenia a pod.) na
požiarne/dymotesné dvere a dvere k únikovým cestám
2404 Dvere a brány s kovaním alebo bez kovania s deklarovaným použitím
podmieneným splnením špecifických požiadaviek, a to najmä na
zvukovú a tepelnú izoláciu, na tesnosť a bezpečnosť používania
Okná
2501 Požiarne/dymotesné okná s kovaním alebo bez kovania na deliace
konštrukcie požiarnych úsekov
2502 Okná s kovaním alebo bez kovania na únikové cesty
2503 Ostatné okná s kovaním alebo bez kovania
Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy
2801 Prefabrikované kompletné schodiskové systémy (okrem povalových
Na základný účeld)
a podkrovných schodov)

III
(3)
III
(3)
III
(3)
I (1)
I (1)
I (1)
3

1
I
3
II+
(2+)

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

Výrobky na dlažby a podlahy
3101 Dlažbové prvky, dlážkoviny, mozaiky, vlysky a parkety, krycie
mriežky a platne, podlahové rošty a schodiskové stupne, tuhé
laminátové podlahy, výrobky na báze dreva na vnútorné použitie
vrátane vnútorných verejných dopravných komunikácií

3104 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

Podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2 písm. a)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
podľa § 4 ods. 2
písm. b), DFL, EFL
Na použitie podľa PNL

I (1)
III
(3)
III
(3)

Na vnútorné použitie podľa
TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
1
podľa § 4 ods. 2 písm. a)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
3
podľa § 4 ods. 2 písm. b),
DFL, EFL, (A1FL až EFL)
podľa § 4 ods. 1, FFL

Výrobky na obklady stien a stropov, vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva
Na účel, na ktorý sa vzťahujú
3201 Obklady v rolovanej forme, obkladové prvky, šindle, dosky [okrem
dosák z betónuc)], panely a profily na obklady stien a stropov v interiéri PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
a v exteriéri
3202 Systémy zavesených podhľadov na stropy v interiéri a v exteriéri

ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 III
ods. 2 písm. b), D, E
(3)
Na požiarnu ochranum)
III
Na vystuženien)
Bezpečné (riziko
úrazu)o)
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Na použitie podľa PNL

III
(3)

3203 Profily určené na upevnenie obkladov stien a stropov a závesné rámy
na upevnenie zavesených podhľadov

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

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 1
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 3
ods. 2 písm. b), D, E

Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá
3301 Spojovacie prvky na kovové konštrukčnéb) časti stavieb, najmä nity,
II+
svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami
(2+)
3302 Spojovacie prostriedky na výrobky z konštrukčného b) dreva, najmä
III
spony do dreva, delené prstencové spony, záchytky, valcovité oceľové
(3)
a drevené spojovacie články, skrutky do dreva, závitové svorníky
a klince
3303 Šmykové dosky a styčníkové dosky s prelisovanými hrotmi na výrobky
2+
z konštrukčnéhob) dreva
3310 Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi podložkami na
III
upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín šikmých striech
Na základný účeld)
3313 Lepidlá na použitie v konštrukčnýchb) častiach budov a inžinierskych
2+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú
stavieb
PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 1
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 3
ods. 2 písm. b), D, E

Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu
4003 Ventilačné jednotky na prirodzený alebo nútený odvod tepla a splodín
1
horenia
4004 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
Náterové a penetračné látky a systémy
4301 Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných častí Na základný účeld)
III
stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových stavieb a Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, s členením podľa TRO:
ochrany pred požiarom
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 III
ods. 2 písm. b), D, E

Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky
4401 Systémy do plávajúcich podláh na tlmenie vibrácií a hluku
4402 Systémy na steny na tlmenie vibrácií a hluku

Na základný účeld)

III
(3)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, s členením podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4 III
ods. 2 písm. b), D, E
(3)
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Použité skratky:
PNL – predpisy o nebezpečných látkach;
PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti;
RVO – reakcia na vonkajší oheň;
SPP – systém posudzovania parametrov;
TRO – trieda reakcie na oheň,
Vysvetlivky:
a)

b)

c)
d)

l)
m)
n)
o)

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.
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 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.

Bratislava 02. 03. 2020

Ing. Tibor Németh
generálny riaditeľ
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