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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

VÚSAPL, a.s.
podľa ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov:
Číslo
0101

Oblasť použitia výrobkov
Názov skupiny výrobkov
Členenie skupiny
SPPa)
Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie
Na základný účeld)
II+
Geosyntetiká (membrány a textílie), geokompozity, geomriežky,
(2+)
geomembrány a geosiete na separáciu, ochranu, odvodňovanie,
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB
filtráciu alebo spevňovanie pôdy
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu 1
vo výrobe podľa § 4
ods. 2 písm. a)
TRO iného charakteru ako 3
vyššie podľa § 4 ods. 2
písm. b)

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

0402

Hydroizolačné pásy pre murované steny

0403

Parozábrany a paropriepustné vrstvy pre steny a strechy

0404

Strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky

0405

Strešné podkladové vrstvy

0407

Hydroizolačné pásy na betónové mostovky

0703

Výrobky pre techniku odpadových vôd
Rúry a tvarovky na odpadové potrubia budov

0704

Vstupné šachty a revízne komory kanalizačných potrubí

0712

Poklopy vstupných šácht a vtokové mreže dažďových vpustov
na pozemné komunikácie

III (3)
II+
(2+)e)

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 (3)
ods. 2 písm. b), D, E
výrobky vyžadujúce
III (3)
skúšanie RVOf)

2+

1

Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu 1
vo výrobe podľa § 4 ods.
2 písm. a)
TRO iného charakteru ako 3
vyššie podľa § 4 ods. 2
písm. b)
Na základný účeld)
I (1)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu I (1)
vo výrobe podľa § 4 ods.
2 písm. a)
TRO iného charakteru
III (3)
ako vyššie podľa § 4
ods. 2 písm. b)
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0713

Nádrže žúmp

0714

Podlahové vpusty

1903

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

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

1905

Tepelnoizolačné výrobky v rôznych formách určené na technické
zariadenia budov a priemyselné inštalácie

1906

Tepelnoizolačné výrobky na cesty, na železničné dráhy a iné použitie
v stavebníctve (ľahké výplňové a protimrazové izolácie, zníženie
bočného tlaku zeminy na podporných múroch a mostných pilieroch,
rozloženie zaťaženia na zakopanom potrubí v kanáloch a pod.)

2101

2102

TRO náchylná na zmenu
vo výrobe podľa § 4
ods. 2 písm. a)
TRO iného charakteru
ako vyššie podľa § 4
ods. 2 písm. b)

I (1)

Na základný účeld)

III (3)

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
ods. 2 písm. b), D, E

III (3)

Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
Strešné škridly, dosky, vlnovky, šindle a tvarovky- keramické,
betónové, vláknocementové, bridlicové, kamenné, plastové, asfaltové s členením podľa TRO alebo
potreby skúšania RVO:
a pod.
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
ods. 2 písm. a)
Ploché a tvarované tabule z kovových plechov, plastov a pod.
(A1, A2, B, C) podľa § 4 III (3)
ods. 2 písm. b), D, E
výrobky vyžadujúce
skúšanie RVO
Na použitie v požiarnych
úsekoch
Na použitie prispievajúce
k tuhosti strechy
Na použitie podľa PNL

2201

Strešné membránové a liate výrobky
Parozábrany a paropriepustné vrstvy, strešné podkladové vrstvy a
strešné povlakové fólie a iné strešné membránové povlaky

2303

Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy
Na účel, na ktorý sa
Tuhé ploché alebo profilované podkladové dosky pod strešnú
vzťahujú PPB, s členením
skladanú krytinu

III (3)
III (3)
III (3)

Poznámka:
Výrobky sú zahrnuté v skupinách
0403, 0404 a 0405

podľa TRO:
(A1, A2, B, C podľa § 4
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E
Na použitie podľa PNL

2

III (3)

1
3
3
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2702

3201

3205

Špecifické výrobky zo skla, materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie
Podľa špecifických vlastností
Ploché a zakrivené tabule z materiálov podobných sklu

alebo účelu:
odolné voči požiaru
I
odolné voči priestrelu
I
a/alebo výbuchu
bezpečné (riziko úrazu)
III
tepelnoizolačné a/alebo
III
zvukovoizolačné
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO alebo
potreby skúšania RVO:
A1, A2, B, C, D, E
III
výrobky vyžadujúce
III
skúšanie RVO

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
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
v interiéri a v exteriéri
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E
Na požiarnu ochranum)
Na vystuženien)
Bezpečné (riziko úrazu)o)
Na použitie podľa PNL
Na základný účeld)

3402
3403
3404
3406
3409
3501

III (3)
III (3)
III (3)
III (3)
II+
(2+)

Obkladové systémy vonkajších stien na ich ochranu pred
poveternostnými vplyvmi, prípadne prispievajúce k vonkajšej tepelnej
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
izolácii stien okrem komponentov týchto systémov dodávaných
s členením podľa TRO:
samostatne a okrem systémov skupín 1901, 1902 a 2002
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E

3401

III (3)

III (3)

Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu11)
Potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z výrobkov skupín
I+
3402 až 3409
Rúry na tlakové a beztlakové rozvody pitnej vody v budovách alebo
I+
mimo budov, inštalované na povrchu alebo pod povrchom
Pripájacie hadice
I+
Tlakové a beztlakové nádrže vrátane zásobníkov teplej vody
I+
inštalované na povrchu alebo pod povrchom
Tvarovky, spojky, spájky, lepidlá a tesnenia na tesné spájanie tuhých,
I+
pružných a tvárnych potrubí
Membrány, živice, povlaky, vložky a mazivá
I+
Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu11), plyn a tekuté palivá
Na vykurovacie systémy
III (3)
Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie úžitkovej vody, ako sú
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov, ochrany proti
p
preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, spájky, lepidlá, tesnenia, držiaky s členením podľa TRO )
(A1, A2, B, C) podľa § 4 I (1)
potrubí (bez kotiev), čerpadlá, armatúry a bezpečnostné zariadenia
ods. 2 písm. a)
a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto výrobkov
(A1, A2, B, C) podľa § 4 III (3)
ods. 2 písm. b) D, E

3502

Na základný účeld)
Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého
paliva od vonkajšieho zásobníka, poslednej redukčnej tlakovej stanice Na účel, na ktorý sa
vzťahujú PPB

3

3
1
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3804

Na inštalácie v priestoalebo prvého oddeľovacieho ventilu (vždy mimo budovy) po vstup
1
roch, kde sa vyžaduje
do systému na ohrev vody, na vykurovanie alebo na chladenie
požiarna odolnosťq)
budovy, ako sú rúry, prípojné hadice, nádrže, hlásiče priesakov,
ochrany proti preplneniu nádrží, tvarovky, spojky, tesnenia, spájky,
lepidlá, držiaky potrubí (bez kotiev), armatúry a bezpečnostné
zariadenia a potrubné a zásobníkové systémy skladajúce sa z týchto
výrobkov
Vykurovacie zariadenia a žiaruvzdorné prvky
Vykurovacie telesá bez vlastného zdroja energie najmä radiátory,
Na základný účeld)
3
konvektory, teplovzdušné konvektory vrátane jednotkových
ventilátorov, vykurovacie lišty a štrbiny, stropné sálavé panely
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
s členením podľa TRO:
a ďalšie stacionárne vykurovacie telesá, stenové a podlahové
(A1, A2, B, C) podľa § 4 1
vykurovacie systémy
ods. 2 písm. a)
(A1, A2, B, C) podľa § 4
ods. 2 písm. b), D, E

4004

4614

3

Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu
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
Na základný účeld)
Ventilačné potrubia a rúry určené na vetranie stavieb a jednotky
III (3)
Na účel, na ktorý sa vzťahujú PPB,
na spätné získavanie tepla
s členením podľa charakteru TRO:
TRO náchylná na zmenu I (1)
vo výrobe podľa § 4
ods. 2 písm. a)
TRO iného charakteru ako III (3)
vyššie podľa § 4 ods. 2
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.
Vysvetlivky:
a)

c)
d)

e)

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.
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 skupiny 0401 a 0404.

4

Príloha k Osvedčeniu o autorizácii č. SK06 zo 02. 03. 2020
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou
uvedeného osvedčenia o autorizácii

f)
m)
n)
o)
p)
q)

Vzťahuje sa na skupiny 0404 a 0405.
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.
Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, na armatúry a bezpečnostné zariadenia.
Vzťahuje sa len na nádrže.

Poznámky:
11

) STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva (75 0150).

Bratislava 02. 03. 2020

Ing. Tibor Németh
generálny riaditeľ
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