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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 výstavby Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky autorizuje

VUIS – CESTY, spol. 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:

0407

Oblasť použitia výrobkov
Názov skupiny výrobkov
Členenie skupiny
SPPa)
Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie
Stabilizačné a hydroizolačné zmesi do podložia stavieb vrátane
II+
podložia násypu pozemnej komunikácie alebo telesa dráhy
Výrobky pre oporné múry a vodné stavby
Kameň na gabióny
2+
Podľa kategórie vodnej stavby:9)
Kameň na vodné stavby
I., II. a III. kategória
2+
Membrány proti vlhkosti, vode a radónu
Hydroizolačné pásy na betónové mostovky
2+

0408

Vodotesné zostavy/systémy na mostovky

Číslo
0104
0302
0305

0501
0502

II+
(2+)

Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy
Asfalty prírodné a modifikované a asfaltové emulzie pre konštrukcie
ciest a povrchové úpravy ciest
Asfaltové zmesi na konštrukcie ciest a povrchové úpravy dopravných Na základný účeld)
plôch

II+
(2+)
II+
(2+)

Na účel, na ktorý sa vzťahujú
PPB, s členením podľa TRO:
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
I (1)
podľa § 4 ods. 2 písm. a)
(A1FL, A2FL, BFL, CFL)
III
podľa § 4 ods. 2 písm. b), (3)
DFL, EFL

Kamenivo
0901
0902

Kamenivo do betónu
Kamenivo do malty

0903

Ľahké kamenivo do betónu, do malty a do injektážnej malty

0904

Kamenivo do podkladových vrstiev konštrukcie podvalového
podložia a konštrukcie koľajového lôžka
Kamenivo do nestmelených materiálov a hydraulicky stmelených
materiálov na konštrukcie ciest

0905

2+

0906

Hydraulicky stmelené zmesi a nestmelené zmesi na konštrukcie ciest
a iných dopravných plôch

0907

Kamenivo do asfaltových zmesí a na povrchové úpravy ciest, letísk
a iných dopravných plôch

1

Podľa účelu:
do murovacích mált
Podľa účelu:
do betónov a murovacích
a injektážnych mált
Podľa druhu trate:
pre rýchlostné trate
Podľa účelu:
na konštrukcie ciest
s dopravným zaťažením
tried I, II, III a IV10)
a konštrukcie letiskových
dráh
Podľa účelu:
na konštrukcie ciest
s dopravným zaťažením
tried I, II, III a IV10)
a konštrukcie letiskových
dráh
Podľa účelu:
do obrusných vrstiev

2+
2+
2+
2+

II+

2+
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1003
1004
1101

Cementy, vápna a iné spojivá
Stavebné vápna vrátane páleného vápna, dolomitického vápna
a hydraulického vápna na prípravu betónu, malty, injektážnej
(zálievkovej) malty a ostatných zmesí
Hydraulické spojivá na výrobu zmesí do podkladových vrstiev
dopravných plôch a hydraulické spojivá na výrobu mált
Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi
Betóny vyrábané v stabilných alebo mobilných betonárňach

2+
2+
II+

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

d)

Systémy posudzovania parametrov I+, I, II+, III a IV sú systémami podľa § 3 ods. 1 vyhlášky 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 vyhlášky. 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 vyhlášky 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 vyhlášky.
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.

Poznámky:
9)

10)

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.
STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (73 6114).

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