Príloha k Osvedčeniu o autorizácii č. SK05 z 02. 03. 2020
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia o autorizácii

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

Výskumný ústav dopravný, 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
SPPa)
Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
0504 Mostné dilatačné závery
I (1)
0513 Cestné záchytné systémy - zvodidlá, tlmiče nárazov,
1
premiestniteľné bariéry, laná a rímsy
0514 Záchytné systémy na ochranu chodcov
I
0515 Svetelná dopravná signalizácia, trvalé výstražné svetlá a dopravné
1
majáky
0516 Zvislé dopravné značky, premenné dopravné značky, stĺpy
I (1)
dopravných značiek a svetelnej signalizácie, smerové stĺpiky,
bariérové stĺpiky a vodiace zariadenia určené na trvalú inštaláciu
0517 Prefabrikované vodorovné dopravné značky a dopravné gombíky,
1
reflexné a optické prvky na vodorovné dopravné značenie
0518 Náterové látky na vodorovné dopravné značenie, za tepla nanášané
I (1)
termoplasty, za studena nanášané plasty s protišmykovými
prísadami alebo bez nich a s premixovou balotinou alebo bez nej,
alebo uvádzané na trh s uvedením typu a podielu balotiny alebo
protišmykových prísad
0522 Reflexné prvky obmedzujúce vstup zveri na pozemné komunikácie
III
0525 Špeciálne výrobky na povrchové úpravy dopravných plôch
Na základný účeld)
II+
Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, c členením podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
I
podľa § 4 ods. 2 písm. a)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
III
podľa § 4 ods. 2 písm. b),
DFL, EFL
Stožiare
0604 Ostatné prefabrikované stožiare alebo ich prefabrikované
2+
konštrukčné časti na nadzemné elektrické vedenia, trakčné vedenia,
telekomunikačné zariadenia, veterné elektrárne a podobné
zariadenia
Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky
1301 Za tepla valcované, za studena tvarované alebo inak vyrobené
II+
kovové prierezy (profily) rôznych tvarov (T, L, H, U, Z, I), žľaby,
(2+)
duté profily, rúrky, ploché výrobky (dosky, plechy, pásy), tyče
(okrem výstužných a predpínacích), odliatky a výkovky, nechránené
alebo chránené proti korózii náterom, na použitie v kovových
stavebných konštrukciách alebo v stavebných konštrukciách s
kombináciou kovu a iných materiálov
Nosné prvky konštrukcií budov a inžinierskych stavieb
1601 Konštrukčnéb) prefabrikované nosníky, väzníky, stĺpy a dosky z
II+
betónuc) alebo z murovacích prvkov a kovové nechránené alebo
(2+)
chránené proti korózii náterom, zvárané alebo nezvárané
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Panely betónovéc) bez vystrojenia alebo s vystrojením pre
železničné a električkové trate
Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
Strešné prístupové systémy, najmä strešné lávky a stupne, nástupné
plochy, strešné bezpečnostné háky a kotevné prvky určené na
údržbu a opravy striech
Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá
Spojovacie prvky na kovové konštrukčnéb) časti stavieb, najmä nity,
svorníky, čapy a skrutky s maticami a podložkami
Závrtné a závitorezné kovové skrutky a nity s tesniacimi
podložkami na upevňovanie ľahkých fasádnych systémov a krytín
šikmých striech
Náterové a penetračné látky a systémy
Na základný účeld)
Náterové a penetračné látky a systémy na ochranu konštrukčných
Na účel, na ktorý sa
častí stavieb proti korózii a degradácii okrem ochrany betónových
vzťahujú PPB, s členením
stavieb a ochrany pred požiarom

II+

4302

Náterové systémy na ochranu kovových potrubných systémov
a nádrží proti korózii

I

4303

Náterové systémy na ochranu tepelných izolácií pred degradáciou
a náterové systémy proti vlhkosti
Zvláštne výrobky
Systémy na ochranu proti padajúcim skalám na inžinierske stavby
Ochranné zábradlia pre budovy

1606
2301

3301
3310

4301

4605
4612

podľa TRO:
(A1, A2, B, C) podľa § 4

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

III
(3)
II+
(2+)
III

III

III

I (1)
III

Použité skratky:
SPP – systém posudzovania parametrov;
PPB – predpisy o požiarnej bezpečnosti;
TRO – trieda reakcie na oheň.
Vysvetlivky:
a)

b)

c)
d)

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.

Bratislava 02. 03. 2020
Ing. Tibor Németh
generálny riaditeľ

2

