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1 PREDMET PRAVIDIEL 
Tieto pravidlá nadväzujú na Všeobecné pravidlá udeľovania Značky kvality TSÚS a Smernice TSÚS 
S 33 a S 07. 
 
Vzťahujú sa na cementobetónové prefabrikované dlažbové tvarovky, dlaždice a obrubníky, ktorých 
zhoda v zmysle smernice a zákona o stavebných výrobkoch sa preukazuje v systéme 4, t. j. bez ú-
časti notifikovanej osoby. Na túto skupinu výrobkov sa vzťahujú nasledujúce technické špecifikácie: 
EN 1338: 2003/AC: 2006 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy 
EN 1339: 2003/AC: 2006 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy 
EN 1340: 2003/AC: 2006 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy 
 
Pre niektoré vlastnosti tieto pravidlá stanovujú prísnejšie kritériá pre udelenie Značky kvality TSÚS 
ako uvedené normy, čo je podrobne popísané v príslušnej technickej podmienke na daný druh vý-
robku (Príloha 2). 
 
 

2 ZNAČKA KVALITY TSÚS 
2.1 VÝZNAM ZNAČKY 

Značka kvality TSÚS (ďalej len „Značka“), je značkou na výrobok identifikujúcou certifikáciu treťou 
stranou, preukazujúcou používateľom a spotrebiteľom zhodu výrobkov s požiadavkami príslušnej 
technickej podmienky TSÚS. Udeľuje sa po úspešnom absolvovaní certifikačného postupu, pozostá-
vajúceho zo skúšok zhody (skúšky typu), posúdenia zdokumentovanej vnútropodnikovej kontroly prí-
slušnej výrobnej linky, inšpekcie na mieste výroby (počiatočnej inšpekcie) a z dohľadu (priebežnej 
inšpekcie a kontrolných skúšok). 
 

2.2 UMIESTŇOVANIE ZNAČKY 
V zásade sa Značka dáva na samotný výrobok. Ak je umiestnenie na výrobok nemožné alebo ne-
praktické, Značka sa umiestni na obal výrobku, na štítok pripevnený naň, do návodu na používanie 
alebo do sprievodnej obchodnej dokumentácie. 
 
Nech je veľkosť Značky pri použití alebo reprodukovaní akákoľvek, proporcie udané v kalibrovanom 
nákrese uvedenom v prílohe všeobecných pravidiel sa musia dodržať. 
 
Značka obsahuje identifikačný kód označujúci číslo udelenej licencie na jej použitie. 
 

2.3 OCHRANA ZNAČKY  
Len žiadatelia, ktorí dostali licenciu na označovanie Značkou prostredníctvom postupov uvedených 
v tomto dokumente, sú oprávnení ju používať. 
 
Akékoľvek nedodržanie tohto dokumentu vystaví držiteľa práva na používanie Značky krokom, ktoré 
sú uvedené v článku 5.4. 
 

 

3 CERTIFIKAČNÝ POSTUP NA UDELENIE PRÁVA POUŽÍVAŤ ZNAČKU KVALITY 
TSÚS 

 
3.1 ŽIADOSŤ 
3.1.1 Žiadateľ, ktorý si želá získať právo na používanie Značky, predloží žiadosť adresovanú certifikačné-

mu orgánu TSÚS na výrobky (pozri formulár žiadosti v Prílohe 1). Platí, že na certifikáciu všetkých 
výrobkov podľa týchto pravidiel sa môže podať jedna žiadosť za každú výrobňu. 
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3.1.2 TSÚS na základe doručenej žiadosti predloží žiadateľovi návrh zmluvy o certifikácii výrobku, v ktorej 
sa stanovia podmienky predchádzajúce vydaniu certifikátu výrobku. V zmysle týchto pravidiel 
v prípade úspešného absolvovania certifikačného procesu, pri ktorom budú splnené: 
- len požiadavky príslušnej normy, výrobcovi na dané výrobky bude vydaný certifikát výrobku, av-

šak nebude mať právo tieto výrobky označovať Značkou1; 
- aj aspoň jedna sprísnená požiadavka technických podmienok TSÚS, výrobcovi na dané výrobky 

bude vydaný certifikát výrobku s právom na označovanie týchto výrobkov Značkou2, na čo s ním 
bude uzatvorená licenčná zmluva. 

 
3.2 VÝROBOK 
3.2.1 V zmysle týchto pravidiel musí mať výrobca pred udelením práva používať Značku zavedený systém 

vnútropodnikovej kontroly a vykonávať plánované skúšky a môže mať vykonané počiatočné skúšky 
typu. TSÚS vykoná skúšky typu všetkých deklarovaných vlastností výrobku, a to aj v tom prípade, ak 
si ich výrobca zabezpečil pre účely preukazovania zhody v inom laboratóriu, a počiatočnú inšpekciu. 
Vykonávanie plánovaných skúšok v laboratóriu TSÚS nie je podmienkou. 

 
3.2.2 Na výrobu sa nesmú používať vstupné suroviny obsahujúce zakázané alebo uvoľňujúce nebezpeč-

né látky (napr. azbest, resp. ekvivalent radónu v neprípustnom množstve) podľa predpisov krajiny 
určenia výrobku. Výrobca musí predložiť o tejto skutočnosti inšpektorovi TSÚS hodnoverný doklad, 
napr. kartu bezpečnostných údajov alebo výsledky merania hmotnostnej aktivity radónu vstupných 
komponentov.  

 
3.2.3 Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené vo vyššie spomenutých tabuľkách a v odseku 3.2.2, sa považujú za 

spĺňajúce požiadavky pre vydanie certifikátu výrobku bez ďalšieho skúmania. Zároveň sú výrobky 
vhodné na použitie ako pochôdzny kryt striech. 

 
3.2.4 Pre posúdenie vlastností výrobku sa vykonajú skúšky podľa príslušnej tabuľky v Prílohe 2.  
 
3.3 POČIATOČNÁ INŠPEKCIA A SKÚŠKY TYPU 
3.3.1 Po obdržaní zmluvy spomínanej v odseku 3.1.2 TSÚS dohodne so žiadateľom nevyhnutné organi-

začné kroky na počiatočnú inšpekciu vo výrobni a na skúšky typu. 
 
3.3.2 Inšpekcia výrobne a vnútropodnikovej kontroly sa vykonáva podľa programu, ktorý sa výrobcovi 

predkladá na odsúhlasenie vo forme dotazníka v Prílohe 3. Ten je povinný pripraviť odpovede 
a zaslať ich inšpektorovi aspoň 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom inšpekčnej návštevy 
výrobne. V odôvodnených prípadoch je možné tento termín po dohode s inšpektorom skrátiť. Počia-
točná inšpekcia vo výrobni zahŕňa dokumentáciu podobnú výrobnej zohľadňujúcu prvky EN ISO 
9001 a proces(y) príslušnej výrobnej linky (liniek) od surovín až po uskladnenie výrobkov a zahŕňa 
posúdenie vnútropodnikovej kontroly výroby na príslušnej výrobnej linke. Platí, že jedna inšpekcia 
môže pokryť viac výrobných liniek a výrobkov podľa viacerých technických špecifikácií v jednej vý-
robni.  

 
3.3.3 Úlohou inšpektora pri miestnom šetrení je zistiť pravdivosť poskytnutých údajov a prediskutovanie 

nejasností. Pre úspešné zvládnutie inšpekcie na termín návštevy zhromaždí zodpovedný zástupca 
výrobcu u seba aj tie dokumenty z dotazníka, ktoré sa bežne u neho alebo v mieste výroby nearchi-
vujú, aby do nich mal inšpektor možnosť nahliadnuť. Povinnosťou inšpektora je tiež oboznámiť sa 
s výrobou od predvýrobnej etapy až po poskytovaný servis na predané výrobky. Zvyčajne obsahuje 
aj odber vzoriek výrobkov na skúšky typu.  

 
3.3.4 Skúšky výrobkov pri udeľovaní Značky sa vykonajú na reprezentantoch tak, aby boli pokryté všetky 

plošné rozmery/tvary, hrúbky, povrchové vyhotovenia výrobkov a pod. O odbere vzoriek sa vyhotoví 
protokol o odbere vzoriek podľa Prílohy 5. 

 

 
1 V prípade, že na daný výrobok bude možné uplatniť podľa Pravidiel Programu európskej značky CEN/CENELEC značku zhody 

s európskou normou – Keymark, nie je vylúčená možnosť označenia výrobku touto značkou. 
2 Súčasné používanie Značky a  značky zhody Keymark nie je vylúčené. 
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3.3.5 Dotazník vyplnený oboma zúčastnenými stranami slúži zároveň ako záznam o nezhodách 

a zhodnotenie inšpekcie. Výsledky počiatočnej inšpekcie sa zdokumentujú v súlade so smernicou 
TSÚS S 33 v Správe o počiatočnej inšpekcii a skúšky typu v súlade so smernicou TSÚS S 07 
v protokoloch o skúške. TSÚS informuje žiadateľa o výsledkoch počiatočnej inšpekcie a skúšok typu 
spolu s nevyhnutnými vysvetleniami. 

 
 
3.4 PRIEBEŽNÁ INŠPEKCIA A KONTROLNÉ SKÚŠKY 
3.4.1 TSÚS organizuje dohľad nad výrobou a nad výrobkom samotným, aby sa zabezpečila trvalá zhoda 

so všetkými špecifikovanými požiadavkami na certifikáciu podľa týchto pravidiel. Pritom uplatní rov-
naký postup, ako sa uvádza v článku 3.3. Dotazník pre priebežnú inšpekciu je uvedený v Prílohe 4. 
Inšpekcie zahŕňajú kontrolu dokumentácie z vykonávania výrobnej kontroly vo výrobni u daného vý-
robku ako aj odbery vzoriek na skúšky raz do roka. Ak je to nevyhnutné, vzorky sa môžu odobrať 
z trhu. 

 
3.4.2 Čo sa týka výrobnej kontroly vo výrobni, osobitná pozornosť sa venuje akýmkoľvek zmenám vo vý-

robe alebo na výrobku, ktoré môžu ovplyvniť zhodu s výrobkom skúšaným pri skúške typu. Pri kon-
trolných skúškach sa v prvom rade skúšajú doposiaľ neoverované výrobky. Ak také nie sú, o výbere 
reprezentanta rozhodne inšpektor na základe údajov o objeme výroby za predchádzajúce obdobie, 
ktoré mu musí výrobca poskytnúť, alebo sa zvolí najrizikovejší výrobok. 

 
3.4.3 Dotazník vyplnený oboma zúčastnenými stranami slúži zároveň ako záznam o nezhodách 

a zhodnotenie inšpekcie. Výsledky priebežnej inšpekcie sa zdokumentujú v súlade so smernicou 
TSÚS S 33 v Správe o priebežnej inšpekcii a kontrolné skúšky v súlade so smernicou TSÚS S 07 
v protokoloch o skúške. 

 
3.5 KLASIFIKÁCIA NEZHÔD, NÁPRAVNÉ ČINNOSTI A DOPADY ZISTENÍ 
3.5.1 Nezhody zistené pri počiatočnej a priebežnej inšpekcii sa klasifikujú takto: 

1. Kritická nezhoda 
2. Podstatná nezhoda 
3. Nepodstatná nezhoda 

 
3.5.2 Kritická nezhoda 

V prípade zistenia kritickej nezhody pri počiatočnej inšpekcii je výsledok inšpekcie nevyhovujúci 
a TSÚS odmietne vydať certifikát výrobku. 
 
V prípade zistenia kritickej nezhody pri priebežnej inšpekcii je výsledok inšpekcie nevyhovujúci 
a TSÚS zruší certifikát výrobku a odníme mu právo označovať výrobok Značkou. 
 

3.5.3 Podstatná nezhoda 
V prípade zistenia podstatnej nezhody pri počiatočnej inšpekcii bude inšpekcia prerušená (ako dlho 
záleží od nezhody a rozhodnutia inšpektora). Výrobca bude vyzvaný na odstránenie nezhody. TSÚS 
umožní výrobcovi vykonanie nápravných činností v určenej lehote, ktorá nepresiahne 3 mesiace. Fy-
zickou kontrolou bude preverené odstránenie nezhody. Ak výrobca v stanovenom termíne závadu 
neodstráni bude výsledok inšpekcie nevyhovujúci a TSÚS odmietne vydať certifikát výrobku. 
 
V prípade zistenia podstatnej nezhody pri priebežnej inšpekcii bude inšpekcia ukončená a bude sta-
novený termín mimoriadnej inšpekcie, na ktorej sa preverí odstránenie tejto nezhody. TSÚS umožní 
výrobcovi vykonanie nápravných činností v určenej lehote, ktorá nepresiahne 2 mesiace. Ak výrobca 
v stanovenom termíne závadu neodstráni bude výsledok inšpekcie nevyhovujúci a TSÚS zruší certi-
fikát výrobku a odoberie mu právo označovať výrobok Značkou. 
 
Akékoľvek dodatočné preverovanie sa vykonáva na náklady výrobcu. 
 

3.5.4 Nepodstatná nezhoda 
V prípade zistenia nepodstatnej nezhody pri počiatočnej inšpekcii je výsledok inšpekcie vyhovujúci 
a TSÚS vydá certifikát výrobku. V správe o výsledku počiatočnej inšpekcie bude uvedený termín od-
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stránenia nezhody a povinnosť výrobcu oznámiť odstránenie nezhody. Odstránenie nepodstatnej 
nezhody bude preverené v rámci riadne plánovanej priebežnej inšpekcie. 
 
V prípade zistenia nepodstatnej nezhody pri priebežnej inšpekcii je výsledok inšpekcie vyhovujúci 
a certifikát výrobku zostáva v platnosti. V správe bude uvedený termín odstránenia nezhody 
a povinnosť výrobcu oznámiť odstránenie nezhody. Odstránenie nepodstatnej nezhody bude preve-
rené v rámci riadne plánovanej ďalšej priebežnej inšpekcie. 
 

3.5.5 Klasifikácia nezhôd je priamo vyznačená v inšpekčných dotazníkoch. 
 
 

4 POPLATKY 
Požiadaním o používanie alebo rozšírenie Značky na výrobok výrobcovia zároveň súhlasia s platbou 
za certifikačnú službu, ktorá pozostáva z: 
- poplatku za certifikáciu, splatného pred vydaním certifikátu; 
- poplatku za priebežnú inšpekciu, splatného do 14 dní od doručenia správy o priebežnej inšpek-

cii; 
- poplatku za skúšky, splatného do 14 dní po doručení protokolu o skúške; 
- licenčného poplatku, čo je paušálny ročný poplatok za používanie Značky, na pokrytie nákladov 

spojených s prevádzkovaním, propagáciou a ochranou Značky kvality TSÚS, splatného pri ude-
lení práva do 14 dní od doručenia certifikátu alebo výročnej správy o priebežnej inšpekcii vo vý-
ročný deň udelenia práva. 

 
Licenčný poplatok, poplatok za právo užívania značky a skladba ceny sú uvedené v prílohe 6.  
Poplatky sa stanovujú podľa platného cenníka TSÚS. 

 
 

5 PRÁVO NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 
5.1 PRVÉ UDELENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

Ak sa pri počiatočnej inšpekcii a skúškach preukáže, že vnútropodniková kontrola aj deklarované 
vlastnosti výrobku sú v súlade s technickými podmienkami týchto pravidiel, TSÚS vydá certifikát vý-
robku, ktorý predstavuje zároveň licenciu na používanie Značky. Pritom platí, že vydanie certifikátu 
výrobku (licencia) sa viaže na jednu výrobňu a jednu technickú špecifikáciu. Táto licencia na použí-
vanie Značky nie je prenosná či už priamo alebo nepriamo. 
 
Certifikát obsahuje všetky potrebné údaje na identifikáciu výrobku, miesta výroby, držiteľa licencie 
a certifikačného orgánu a je na ňom podpis zodpovedného vedúceho certifikačného orgánu. 
 
Certifikát obsahuje tiež ustanovenie, že platí len za podmienky vykonávania priebežných inšpekcií 
a kontrolných skúšok raz za 12 mesiacov. To znamená, že po uplynutí prvých 12 mesiacov od vyda-
nia je jeho prílohou Správa o priebežnej inšpekcii. 

 
5.2 ROZŠÍRENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE 

Výrobca, ktorý si želá rozšíriť právo na používanie Značky o možnosť používať ju na ďalších dru-
hoch a variantoch výrobkov vyrábaných v tej istej výrobni podľa tých istých technických podmienok 
ako výrobky, pre ktoré mu už Značka bola udelená, požiada TSÚS zvyčajným postupom (Príloha 1). 
TSÚS nemusí požadovať ďalšiu návštevu vo výrobni, ale bude požadovať skúšky vzoriek variantov 
výrobkov, aby potvrdil zhodu s technickými podmienkami. Ak výsledky skúšok budú vyhovujúce, 
právo na používanie Značky bude udelené. 

 
5.3 PLATNOSŤ PRÁVA NA POUŽÍVANIE ZNAČKY 

Platnosť práva na používanie Značky nie je obmedzená, ak požiadavky na používanie Značky sú 
splnené. 
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5.4 ZRUŠENIE PRÁVA NA POUŽÍVANIE 
5.4.1 TSÚS zruší právo na používanie, ak činnosti opísané v článku 3.5 nemajú žiadny účinok, alebo v 

prípade kritickej nezhody okamžite. TSÚS vyzve výrobcu, aby odstránil Značku z predmetných vý-
robkov nachádzajúcich sa vo výrobni. Výrobca sa môže proti rozhodnutiu TSÚS odvolať podľa kapi-
toly 6. 

 
5.4.2 Právo na používanie skončí aj keď výrobca ohlási ukončenie používania Značky. 
 
5.4.3 Zrušenie alebo ukončenie sa zverejní na internetovej stránke TSÚS. 
 
 

6 ODVOLANIE 
Výrobca môže podať odvolanie u TSÚS, ktorý má na tento účel vlastný odvolací postup podľa 
Smernice TSÚS S 14. 
 
Odvolania nemajú odkladný účinok na rozhodnutia proti ktorým sú podané a môžu sa týkať len zále-
žitostí súvisiacich s certifikačným postupom. 
 
Odvolanie musí byť podané doporučeným listom v lehote dvoch týždňov od oficiálneho oznámenia 
predmetného rozhodnutia. TSÚS musí oficiálne zaslať svoju odpoveď v lehote jedného mesiaca od 
prijatia odvolania. 

 
 
7 ÚPRAVA POŽIADAVIEK A PRAVIDIEL 

TSÚS bude doporučeným listom informovať držiteľa licencie o všetkých zmenách, ktoré zmenia po-
žiadavky a pravidlá ovplyvňujúce právo na používanie Značky a môžu vyžadovať skúšanie 
a inšpekciu. Výrobca v lehote 3 mesiacov doporučeným listom oznámi svoje rozhodnutie, či sa má 
alebo nemá pokračovať v certifikácii výrobku podľa zmenených požiadaviek a pravidiel.  
 
Výrobcovi sa udelí primeraná lehota na aplikovanie zmenených pravidiel. Ak túto lehotu prekročí, 
právo na používanie môže byť pozastavené v zmysle pravidiel uvedených v článku 5.4. 
 
V prípade, že výrobca si neželá pokračovať vo výkone práva na používanie Značky, TSÚS oznámi 
výrobcovi dátum, od ktorého je toto právo na používanie zrušené. Licenčný poplatok sa vráti iba 
v prípade, že nezačalo ešte plynúť obdobie, za ktoré bol uhradený. 

 
 
8 UKONČENIE VZŤAHU MEDZI TSÚS A VÝROBCOM 

Tento vzťah sa pokladá za ukončený v nasledujúcich prípadoch: 
a) všetky práva na používanie pokryté dohodou boli zrušené a všetky finančné a iné záväzky vý-

robcu boli vyrovnané; 
b) výrobca ide do bankrotu, likvidácie alebo končí s výrobou výrobkov zahrnutých do práva na po-

užívanie Značky. 
 
 

9 PRÍLOHY 
 

Príloha 1: Formulár žiadosti 
Príloha 2: Technické požiadavky na výrobok 
Príloha 3: Program / záznam a zhodnotenie počiatočnej inšpekcie 
Príloha 4: Program / záznam a zhodnotenie priebežnej inšpekcie 
Príloha 5: Protokol o odbere vzoriek 
Príloha 6: Cenník 
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PRÍLOHA 1: FORMULÁR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY KVALITY TSÚS 
 

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 

 
Žiadosť o certifikáciu výrobku 

 
 
Evidenčné číslo:    CNR________________________ (vyplní certifikačný orgán) 

 

Organizácia:    ______________________________________________________ 

Právne postavenie:   ______________________________________________________ 

Identifikačné údaje:   IČO: ________________  IČ DPH: ________________ 

Kontaktná osoba, kontakty:  ______________________________________________________ 

Adresa sídla (ulica):   ______________________________________________________ 

PSČ, mesto, krajina:   ______________________________________________________ 

Poštová adresa: (ak je iná ako sídlo) ______________________________________________________ 

PSČ, mesto, krajina:   ______________________________________________________ 

 
Týmto žiadame : (príslušne označte) 
□   o vydanie certifikátu(ov) vrátane licencie na používanie Značky kvality TSÚS  
□   o rozšírenie licencie(í) číslo: _______________ _______________ _______________ 
 
nasledujúcich výrobkov z výrobne: 
Názov prevádzky   ______________________________________________________ 

Adresa (ulica, PSČ, mesto, krajina): ______________________________________________________ 

 

Výrobky vyrábané na výrobnej linke: A (označenie podľa výrobcu) 

Výrobok 1: betónové dlažbové tvarovky podľa EN 1338 + bližší opis výrobku 

Výrobok 2: betónové dlaždice podľa EN 1339 + bližší opis výrobku 

Výrobok 3: betónové obrubníky podľa EN 1340 + bližší opis výrobku 

Výrobky vyrábané na výrobnej linke: B (označenie podľa výrobcu) 

Výrobok 1: _____________________________________________________________________ 

Výrobok 2: _____________________________________________________________________ 

Výrobok 3: _____________________________________________________________________ 

 
Ďalšie údaje k certifikácii výrobku 
 
Výroba výrobku a samotný výrobok podliehajú vnútropodnikovej kontrole v súlade s príslušnou normou na 
výrobok: 
 
  □  áno    □  nie 
 
Táto vnútropodniková kontrola je súčasťou systému manažmentu kvality 
 
  □  áno    □  nie 
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Tento systém spĺňa:  □ EN ISO 9001 
 
 a bol certifikovaný (kým): ______________________________________ 

 Dátum certifikácie:  ______________________________________ 
 
 
Žiadateľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky certifikácie a poskytnúť všetky potrebné údaje pre posúdenie 
výrobku, ktorý má byť certifikovaný. 
 
Certifikačný orgán má právo v prípade neuzatvorenia zmluvy od žiadateľa požadovať uhradenie registračné-
ho poplatku. 
 
 
 
 
______________________     ____________________ 
Miesto a dátum       Podpis žiadateľa 
 
 
K žiadosti sú priložené nasledovné prílohy (príslušne označte): 
 
□  deklarácia kritérií pre výkonové parametre □  katalóg 
 
□  výrobné výkresy    □  návod na používanie 
 
□  protokoly zo skúšok    □  výrobok alebo vzorka 
 
□  iné: ________________________________________________________________________ 
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PRÍLOHA 2: TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝROBOK 
 

Tabuľka 1 - Betónové dlažbové tvarovky podľa EN 1338:2003/AC: 2006 (dĺžka / hrúbka ≤ 4) 

P. 
č. Charakteristika: vlastnosť Skúšobná 

metóda 
Požiadavka pre udelenie Znač-

ky kvality 
Trieda 
/Znak 

Počet 
prvkov 

reprezen-
tanta 

Účel 
použitia 

1 Vizuálne hľadiská: 
Vzhľad 
Štruktúra povrchu 
Farba 

Príloha J 5.4 
bez trhlín, šupín, vrstvenia 
súhlasná so vzorom 
súhlasná so vzorom 

 20  

2 Tvar a rozmery Príloha C 5.2,  
rozdiel uhlopriečok do 3 mm 1) 

 
2/K 

8  

3 Hrúbka nášľapnej vrstvy 2) C.6 Minimálne 5 mm 2)  8  
4 Pevnosť v priečnom ťahu a lomové 

zaťaženie 
Príloha F 5.3.3.2 3) 

Charakteristická 5 MPa, minimál-
na 4 MPa, lomové bremeno 
minimálne 345 N/mm dĺžky trhliny 
4) 

 8 Ibn+Ebn 
 
Ien+Een 

5 Odolnosť proti obrusovaniu Príloha G 5) 5.3.4.2 tab. 5 
 
 
≤17 mm 6) 

1/F 
3/H 
4/I 

 

3 Imf+Emf 
Ifp+Efp 
Ifv+Efv 
Eef 

6 Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu 7) Príloha I Deklarovaná hodnota  5  
7 Odolnosť proti poveternostným vply-

vom: 
Nasiakavosť vodou 
 
Odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu 
so soľným roztokom 

 
 
Príloha E 
 
Príloha D 

 
 
5.3.2.2 tab. 4.1 
 
≤0,1 kg/m2 na každom skúšob-
nom telese 8) 

 
 

1/A 
2/B 
3/D 

 
 

3 
 

3 

 
 
I 
Ep 
Ec 
 

Poznámky: 
1) Len výrobky s najväčším rozmerom presahujúcim 300 mm. 
2) Len pre výrobky s nášľapnou vrstvou. Požiadavka je o 20 % prísnejšia od požiadavky EN. 
3) T.j. charakteristická 3,6 MPa, minimálna 2,9 MPa, lomové bremeno minimálne 250 N/mm 
4) Požiadavka zodpovedá zrušenej STN 72 3213 
5) Vždy sa postupuje podľa referenčnej metódy, t.j. prílohy G. 
6) Prísnejšia požiadavka ako je trieda 4 podľa EN. Túto hodnotu môže výrobca deklarovať iba vtedy, keď na zhodnom materiály 

v minulých 5 rokoch dosiahol aspoň pri dvoch skúškach hodnoty obrusu najviac 15000 mm3/5000 mm2, teda Böhmeho skúš-
kou podľa prílohy H, pričom hodnota najviac 17 mm bola preukázaná jednou skúškou podľa prílohy G. 

7) Len výrobky s hladkým alebo brúseným/lešteným povrchom. 
8) Požiadavka je 10-násobne prísnejšia od požiadavky EN. 

Vysvetlenie skratiek: 
I vnútorné použitie 
E vonkajšie použitie 
p plochy bez predpokladaného chemického posypu, napr. parky, záhrady 
c plochy s predpokladaným chemickým posypom, napr. vozovky a priľahlé chodníky 
bn bez namáhania vozidlami nad 3,5 t 
en s namáhaním vozidlami nad 3,5 tony 
mf malá frekvencia chodcov a vozidiel (plochy pre chodcov, príležitostné prejazdy osobných vozidiel, príjazdy do garáží) 
fp veľká frekvencia chodcov a/alebo nemotorových vozidiel (pešie zóny, cyklistické trasy, občasný pohyb zásobovacích vozidiel)
fv veľká frekvencia motorových vozidiel (premávka nákladných vozidiel) 
ef veľká frekvencia ťažkých vozidiel s častým brzdením (zastávky MHD, plochy priemyselných a skladových areálov)  
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Tabuľka 2 - Betónové dlaždice podľa EN 1339:2003/AC: 2006 (dĺžka / hrúbka ≥ 4, dĺžka do 1 m) 

P. 
č. Charakteristika: vlastnosť Skúšobná 

metóda 
Požiadavka pre udelenie Znač-

ky kvality 
Trieda 
/Znak 

Počet 
prvkov 

reprezen-
tanta 

Účel 
použitia 

1 Vizuálne hľadiská: 
Vzhľad 
Štruktúra povrchu 
Farba 

Príloha J 5.4 
bez trhlín, šupín, vrstvenia 
súhlasná so vzorom 
súhlasná so vzorom 

 20  

2 Tvar a rozmery Príloha C 5.2.4,  
odchýlka rozmerov ±3 mm 1) 
odchýlka rozmerov ±2 mm 
rozdiel uhlopriečok do 3/6 mm 
rozdiel uhlopriečok do 2/4 mm 

 
2/P 
3/R 
2/K 
3/L 

8  

3 Hrúbka nášľapnej vrstvy 2) C.6 Minimálne 5 mm 2)  8  
4 Pevnosť v ťahu pri ohybe Príloha F 5.3.3.2 tab. 5 1/S 

2/T 
3/U 

8 Ibn+Ebn 
 
Ien+Een 

5 Lomové zaťaženie Príloha F 5.3.6.2 tab. 7 30/3 
45/4 
70/7 

110/11 
140/14 
250/25 
300/30 

8 Ibn 
Epbn 
mf 
fp 
fv 
ef 
ef 

6 Odolnosť proti obrusovaniu Príloha G 3) 5.3.4.2 tab. 6 
 
 
 
≤17 mm 4) 

1/F 
2/G 
3/H 
4I/ 

 

3 Imf 
Emf 
Ifp+Efp 
Ifv+Efv 
Eef 

7 Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu 5) Príloha I Deklarovaná hodnota  5  
8 Odolnosť proti poveternostným vply-

vom: 
Nasiakavosť vodou 
 
Odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu 
so soľným roztokom 

 
 
Príloha E 
 
Príloha D 

 
 
5.3.2.2 tab. 4.1 
 
≤0,1 kg/m2 na každom skúšob-
nom telese 6) 

 
 

1/A 
2/B 
3/D 

 
 

3 
 

3 

 
 
I 
Ep 
Ec 
 

Poznámky: 
1) Len výrobky s rozmerom presahujúcim 600 mm, pre výrobky s rozmerom hrany do 600 mm platí pre hranu ±2 mm. 
2) Len pre výrobky s nášľapnou vrstvou. Požiadavka je o 20 % prísnejšia od požiadavky EN. 
3) Vždy sa postupuje podľa referenčnej metódy, t.j. prílohy G. 
4) Prísnejšia požiadavka ako je trieda 4 podľa EN. Túto hodnotu môže výrobca deklarovať iba vtedy, keď na zhodnom materiály 

v minulých 5 rokoch dosiahol aspoň pri dvoch skúškach hodnoty obrusu najviac 15000 mm3/5000 mm2, teda Böhmeho skúš-
kou podľa prílohy H, pričom hodnota najviac 17 mm bola preukázaná jednou skúškou podľa prílohy G. 

5) Len výrobky s hladkým alebo brúseným/lešteným povrchom. 
6) Požiadavka je 10-násobne prísnejšia od požiadavky EN. 

Vysvetlenie skratiek: 
I vnútorné použitie 
E vonkajšie použitie 
p plochy bez predpokladaného chemického posypu, napr. parky, záhrady 
c plochy s predpokladaným chemickým posypom, napr. vozovky a priľahlé chodníky 
bn bez namáhania vozidlami nad 3,5 t 
en s namáhaním vozidlami nad 3,5 tony 
mf malá frekvencia chodcov a vozidiel (plochy pre chodcov, príležitostné prejazdy osobných vozidiel, príjazdy do garáží) 
fp veľká frekvencia chodcov a/alebo nemotorových vozidiel (pešie zóny, cyklistické trasy, občasný pohyb zásobovacích vozidiel)
fv veľká frekvencia motorových vozidiel (premávka nákladných vozidiel) 
ef veľká frekvencia ťažkých vozidiel s častým brzdením (zastávky MHD, plochy priemyselných a skladových areálov)  
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Tabuľka 3 - Betónové obrubníky podľa EN 1340:2003/AC: 2006 

P. 
č. Charakteristika: vlastnosť Skúšobná 

metóda 
Požiadavka pre udelenie Znač-

ky kvality 
Trieda 
/Znak 

Počet 
prvkov 

reprezen-
tanta 

Účel 
použitia 

1 Vizuálne hľadiská: 
Vzhľad 
Štruktúra povrchu 
Farba 

Príloha J 5.4 
bez trhlín, šupín, vrstvenia 
súhlasná so vzorom 
súhlasná so vzorom 

 20  

2 Tvar a rozmery Príloha C 5.2.3.3  8  
3 Hrúbka lícnej vrstvy 1) C.6 Minimálne 5 mm 1)  8  
4 Pevnosť v ťahu pri ohybe Príloha F 5.3.3.2 tab. 3 1/S 

2/T 
3/U 

8 Ibn+Ebn 
 
Ien+Een 

5 Odolnosť proti obrusovaniu Príloha G 2) 5.3.4.2 tab. 4 
 
 
≤17 mm 3) 

1/F 
3/H 
4/I 

 

3 Imf+Emf 
Ifp+Efp 
Ifv+Efv 
Eef 

6 Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu 4) Príloha I Deklarovaná hodnota  5  
7 Odolnosť proti poveternostným vply-

vom: 
Nasiakavosť vodou 
 
Odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu 
so soľným roztokom 

 
 
Príloha E 
 
Príloha D 

 
 
5.3.2.2 tab. 2.1 
 
≤0,1 kg/m2 na každom skúšob-
nom telese 5) 

 
 

1/A 
2/B 
3/D 

 
 

3 
 

3 

 
 
I 
Ep 
Ec 
 

Poznámky: 
1) Len pre výrobky s lícnou vrstvou. Požiadavka je o 20 % prísnejšia od požiadavky EN. 
2) Vždy sa postupuje podľa referenčnej metódy, t.j. prílohy G. 
3) Prísnejšia požiadavka ako je trieda 4 podľa EN. Túto hodnotu môže výrobca deklarovať iba vtedy, keď na zhodnom materiály 

v minulých 5 rokoch dosiahol aspoň pri dvoch skúškach hodnoty obrusu najviac 15000 mm3/5000 mm2, teda Böhmeho skúš-
kou podľa prílohy H, pričom hodnota najviac 17 mm bola preukázaná jednou skúškou podľa prílohy G. 

4) Len výrobky s hladkým alebo brúseným/lešteným povrchom. 
5) Požiadavka je 10-násobne prísnejšia od požiadavky EN. 

Vysvetlenie skratiek: 
I vnútorné použitie 
E vonkajšie použitie 
p plochy bez predpokladaného chemického posypu, napr. parky, záhrady 
c plochy s predpokladaným chemickým posypom, napr. vozovky a priľahlé chodníky 
bn bez namáhania vozidlami nad 3,5 t 
en s namáhaním vozidlami nad 3,5 tony 
mf malá frekvencia chodcov a vozidiel (plochy pre chodcov, príležitostné prejazdy osobných vozidiel, príjazdy do garáží) 
fp veľká frekvencia chodcov a/alebo nemotorových vozidiel (pešie zóny, cyklistické trasy, občasný pohyb zásobovacích vozidiel)
fv veľká frekvencia motorových vozidiel (premávka nákladných vozidiel) 
ef veľká frekvencia ťažkých vozidiel s častým brzdením (zastávky MHD, plochy priemyselných a skladových areálov)  
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PRÍLOHA 3: PROGRAM POČIATOČNEJ INŠPEKCIE 

 
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 

 
 

Program počiatočnej inšpekcie, ev. č. inšpekcie 
 
 
Výrobca: 
Výrobňa (miesto výroby): 
Výrobná linka 1: označenie podľa výrobcu 
Výrobok 1.1: 
Výrobok 1.2: 
Výrobná linka 2:  
Výrobok 2.1: 
Výrobok 2.2: 
Druh inšpekcie: počiatočná 
Navrhovaný termín:     Odsúhlasený termín: 
Inšpektor /inšpekčný tím: meno 1/vedúci, meno 2 
Účastníci inšpekcie za výrobcu: 

1. meno, funkcia 
2. meno, funkcia 

 
Legenda: 
Qn otázka, poradové číslo 
A odpoveď 
NN nepodstatná nezhoda 
PN podstatná nezhoda 
KN kritická nezhoda 
 
0 Systém riadenia kvality 
Q0: Je vo výrobni zavedený a zdokumentovaný systém manažérstva kvality? Je certifikovaný, kedy a 
kým? Podľa akej normy? Kedy sa uskutočnil posledný audit? Boli pri ňom zistené podstatné alebo kritické 
nezhody? Súviseli priamo s výrobou predmetných výrobkov? 
A: 
Príloha: Príručka kvality, Certifikát manažérstva kvality, správa z auditu systému kvality 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Kontrola zariadení: 
1.1 Zariadenie na skúšanie a meranie 
Q1: Má výrobca vlastné skúšobné zariadenia a meradlá? Ak áno, aké? Sú vhodné na kontrolovanie urče-
ných parametrov? Ak nie, ako má túto činnosť zabezpečenú? 
A: 
Príloha: zoznam skúšobných zariadení a meradiel 
NN – zariadenie nie je evidované 
PN – nevhodné vybavenie (napr. s nízkou presnosťou, nečitateľnou stupnicou) 
KN – činnosť nie je zabezpečená 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q2: Má výrobca zdokumentované, že sú zariadenia overované alebo kalibrované autorizovanou organizá-
ciou oprávnenou na výkon tejto činnosti. Ktorou? Ako často? 
A: 
Príloha: zoznam overovacích a/alebo kalibračných listov, fotokópia oprávnenia autorizovanej organizácie 
NN – na zariadení nie je umiestnený údaj o platnosti overenia 
PN – nepravidelné overovanie, neúplná dokumentácia 
KN – úplne chýbajúca dokumentácia 
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1.2 Skladovanie a výrobné zariadenie 
Q3: Je skladovanie vstupných komponentov zabezpečené proti ich znehodnoteniu znečistením, vzájomným 
neúmyselným premiešaním či zamenením alebo poveternostnými vplyvmi? Akým spôsobom? 
A: 
NN – neoznačený druh skladovaného komponentu 
PN – nie úplne vhodné skladovanie 
KN - nechránené skladovanie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q4: Má výrobca zdokumentované, že sú dávkovacie zariadenia (váhy, prietokomery, odmerné nádoby) ove-
rované alebo kalibrované autorizovanou organizáciou? Ktorou? Ako často? 
A: 
Príloha: zoznam overovacích a/alebo kalibračných listov, fotokópia oprávnenia autorizovanej organizácie 
NN – na zariadení nie je umiestnený údaj o platnosti overenia 
PN – nepravidelné overovanie, neúplná dokumentácia 
KN – úplne chýbajúca dokumentácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q5: Vedie výrobca záznamy o kontrole funkčnosti dávkovacieho zariadenia, miešacieho zariadenia, lisova-
cieho stroja, foriem, brúsky, a pod.? Sú vedené kontinuálne? 
A: 
Príloha: Prevádzkový denník stroja, plán údržby, výpis údajov z PC z inšpektorom náhodne vybraného ob-
dobia (len v prípade kontinuálneho záznamu) 
NN – chýba záznam z aktuálneho dňa/týždňa 
PN – záznamy sú neúplné 
KN – nie sú žiadne záznamy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 Kontrola materiálov: 
2.1 Všetky materiály 
Q6: Kto a ako preveruje správnosť dodávky podľa objednávky?  
A: 
Príloha: Vyhlásenia zhody a certifikáty dodávateľov, objednávky a dodacie listy 
NN – materiál sa prijíma bez označenia značkou zhody alebo certifikačnou značkou 
PN – dodaný materiál sa napriek pochybnostiam uvoľní na spracovanie 
KN – nekontroluje sa žiadna dodávka 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.2 Materiály bez preukazovania zhody pred dodávkou 
Q7: Má výrobca vypracované metódy na overovanie vhodnosti jednotlivých materiálov (cement, kamenivo, 
prísada, prímesi, pigmenty)? Ak sa používajú na výrobu materiály z vlastného alebo neznámeho (nového) 
zdroja, sú podrobené potrebnému overeniu vlastností podľa príslušnej skúšobnej metódy? 
A: 
Príloha: Zoznam skúšobných metód, záznamy o skúškach 
NN – skúšobné normy nie sú k dispozícii 
PN – skúšky sa nevykonávajú v potrebnom rozsahu 
KN – skúšky sa nevykonávajú 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q8: Používa sa na výrobu voda z iného zdroja, ako verejného vodovodu? Ak áno, skúša sa v rozsahu podľa 
EN 1008? 
A: 
PN – zdroj nie je overený 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q9: Používa sa na výrobu recyklovaná voda? Ak áno, skúša sa obsah tuhých častíc a iných znečistení podľa 
metódy výrobcu? 
A: 
PN – skúšky sa nevykonávajú 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3 Kontrola výrobného procesu 
Q10: Kontroluje výrobca zloženie zmesi, čerstvého betónu a proces výroby podľa vlastnej dokumentácie 
výrobného procesu? Ako postupuje v prípade negatívnych zistení? Aké opatrenia prijíma na ich odstráne-
nie? 
A: 
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Príloha: Technologický predpis výroby, zoznam nápravných opatrení 
NN – nápravné opatrenia sa neevidujú 
PN – technologický predpis nestanovuje, čo a ako sa má sledovať 
KN – technologický predpis sa nedodržuje, technologický predpis nie je vypracovaný 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q11: Vedie výrobca evidenciu výroby a podiel nepodarkov? Slúži evidencia pre stanovenie početnosti skú-
šok jednotlivých skupín výrobkov? 
A: 
Príloha: Evidencia výroby 
PN – evidencia neslúži pre stanovenie početnosti skúšok 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q12: Je personál zúčastňujúci sa na výrobe dostatočne kvalifikovaný a vyškolený na činnosť a údržbu vý-
robného zariadenia? Sú o tom záznamy? Sú pracovníci vykonávajúci špeciálne činnosti školení oprávnenou 
organizáciou? 
A: 
Príloha: Záznamy o vzdelávaní pracovníkov 
NN – originály oprávnení nie sú k nahliadnutiu 
PN – nie sú vedené záznamy o odbornom vzdelávaní pracovníkov; školenia nevykonáva oprávnená organi-
zácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4 Kontrola výrobku 
4.1 Skúšanie výrobku 
Q13: Vykonáva výrobca zdokumentovanú plánovanú kontrolu vlastností výrobkov podľa príslušnej technickej 
špecifikácie? Ktoré vlastnosti skúša sám, ktoré si objednáva a u koho? Má dôkaz o tom, že externé laborató-
rium vykonáva skúšky na požadovanej úrovni? Ako postupuje v prípade negatívnych zistení? Aké opatrenia 
prijíma na ich odstránenie? 
A: 
Príloha: Kontrolný a skúšobný plán, záznamy z kontroly, zmluva na externý výkon skúšok, dôkaz o overení 
spôsobilosti externého laboratória, zoznam nápravných opatrení 
NN – plán je dodržiavaný, ale záznamy o skúškach z externého laboratória nie sú k dispozícii za obdobie 
dlhšie ako jeden mesiac 
PN – plán nie je dodržiavaný, (externé) laboratórium nemá predpoklady na výkon požadovaných skúšok 
KN – kontrola nie je vykonávaná 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q14: Uplatňuje výrobca pri kontrole výrobkov prechodové pravidlá podľa čl. A.5 príslušnej technickej špecifi-
kácie? Ak áno, uplatňuje ich správne? 
A: 
PN – nesprávne uplatňuje 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4.2 Označovanie, skladovanie, dodávka 
Q15: Je každé balenie výrobku opatrené nezameniteľným štítkom (nálepkou) s predpísanými údajmi 
o výrobcovi a výrobku? 
A: 
Príloha: Vzor štítku 
PN – údaje na štítku sú nedostatočné alebo štítok nie je umiestnený na každom balení 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q16: Sú výrobky skladované vhodným spôsobom? Nedochádza k ich mechanickému poškodeniu počas 
manipulácie a skladovania? 
A: 
PN – výrobky sú skladované na nespevnenej ploche alebo vo vyšších hraniciach, než stanovuje predpis 
výrobcu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q17: Akým spôsobom sú označené nezhodné výrobky? Sú skladované oddelene? 
A: 
PN – nezhodné výrobky nie sú skladované na vyhradenom mieste oddelene 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q18: Majú výrobky dodávané odberateľovi v čase dodávky správny vek? Nakladajú sa na dopravný prostrie-
dok v súlade s podmienkami prepravy? Dodáva sa ku každej dodávke predpísaná sprievodná dokumentá-
cia? 
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A: 
Príloha: Vzory sprievodnej dokumentácie 
NN – sprievodná dokumentácia sa dodáva oddelene od výrobkov 
PN – výrobky nie sú pri naložení na dopravný prostriedok zabezpečené proti posunutiu 
KN – výrobky sa expedujú bezprostredne z výrobnej linky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q19: Poskytuje výrobca odborné poradenstvo pre zabudovanie výrobkov? V akej forme?  
A: 
Príloha: Písomný dokument (len ak taký výrobca má vypracovaný) 
PN – poskytuje zavádzajúce informácie v písomnej forme 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q20: Vyskytli sa na výrobok oprávnené reklamácie? Ak áno, čo bolo ich predmetom? Ako boli vybavené? 
Boli prijaté opatrenia na ich eliminovanie? Aké? 
A: 
Príloha: Evidencia reklamácií, zoznam nápravných opatrení 
NN – nápravné opatrenia sa neevidujú 
PN – nie sú vedené záznamy o reklamáciách 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q21: Používa výrobca dokumentovaný systém, ktorým okamžite informuje TSÚS o všetkých podstatných 
náležitostiach, týkajúcich sa výrobcu a výrobku, napr. zmena názvu, zmena kontaktnej osoby, zmena tech-
nológie výroby, zmena materiálov, zmena sortimentu, a pod.? 
A: 
PN – systém nie je vypracovaný 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Záverečné zhodnotenie vykonanej inšpekcie: 
 
 
 
 
 
 
 
Termín na odstránenie podstatných nezhôd: 
 
Dátum vykonania inšpekcie: 
 
Podpisy inšpektorov TSÚS:      Podpisy zástupcov výrobcu: 
 
 
 
Prehlásenie zodpovedného predstaviteľa výrobcu: 
Beriem na vedomie zistenia inšpekcie.  
Meno, funkcia, podpis 
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PRÍLOHA 4: PROGRAM PRIEBEŽNEJ INŠPEKCIE 

 
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 
 

 
Program priebežnej inšpekcie, ev. č. inšpekcie 

 
Výrobca: 
Výrobňa (miesto výroby): 
Výrobná linka 1: označenie podľa výrobcu 
Výrobok 1.1: 
Výrobok 1.2: 
Výrobná linka 2:  
Výrobok 2.1: 
Výrobok 2.2: 
Druh inšpekcie: priebežná 
Navrhovaný termín:     Odsúhlasený termín: 
Inšpektor /inšpekčný tím: meno 1/vedúci, meno 2 
Účastníci inšpekcie za výrobcu: 

1. meno, funkcia 
2. meno, funkcia 

 
Legenda: 
Qn otázka, poradové číslo 
A odpoveď 
NN nepodstatná nezhoda 
PN podstatná nezhoda 
KN kritická nezhoda 
 
Zoznam závažných zmien, ktoré nastali od predchádzajúcej inšpekcie: 
 
0 Systém riadenia kvality 
Q0: Je vo výrobni zavedený a zdokumentovaný systém manažérstva kvality? Bol medzičasom novo certifi-
kovaný alebo zostal v platnosti pôvodný certifikát? Podľa akej normy? Kedy sa uskutočnil posledný audit? 
Boli pri ňom zistené podstatné alebo kritické nezhody? Súviseli priamo s výrobou predmetných výrobkov? 
A: 
Príloha: Príručka kvality, Certifikát manažérstva kvality 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Kontrola zariadení: 
1.1 Zariadenie na skúšanie a meranie 
Q1: Má výrobca nové vlastné skúšobné zariadenia a meradlá? Sú vhodné na kontrolovanie určených para-
metrov? Je táto činnosť naďalej zabezpečená iným spôsobom u pôvodného subjektu? 
A: 
Príloha: zoznam skúšobných zariadení a meradiel 
NN – zariadenie nie je evidované 
PN – nevhodné vybavenie (napr. s nízkou presnosťou, nečitateľnou stupnicou) 
KN – činnosť nie je zabezpečená 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q2: Má výrobca aj naďalej zdokumentované, že sú zariadenia overované alebo kalibrované autorizovanou 
organizáciou? Ktorou? Dodržujú sa lehoty overovania alebo kalibrácie? 
A: 
Príloha: zoznam overovacích a/alebo kalibračných listov, fotokópia oprávnenia autorizovanej organizácie 
NN – na zariadení nie je umiestnený údaj o platnosti overenia 
PN – nepravidelné overovanie, neúplná dokumentácia 
KN – úplne chýbajúca dokumentácia 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.2 Skladovanie a výrobné zariadenie 
Q3: Je skladovanie vstupných komponentov aj naďalej zabezpečené proti ich znehodnoteniu znečistením, 
vzájomným neúmyselným premiešaním či zamenením alebo poveternostnými vplyvmi? Zmenil sa spôsob? 
A: 
NN – neoznačený druh skladovaného komponentu 
PN – nie úplne vhodné skladovanie 
KN - nechránené skladovanie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q4: Má výrobca aj naďalej zdokumentované, že sú dávkovacie zariadenia (váhy, prietokomery, odmerné 
nádoby) overované alebo kalibrované autorizovanou organizáciou? Ktorou? Dodržujú sa lehoty overovania 
alebo kalibrácie? 
A: 
Príloha: zoznam overovacích a/alebo kalibračných listov, fotokópia oprávnenia autorizovanej organizácie 
NN – na zariadení nie je umiestnený údaj o platnosti overenia 
PN – nepravidelné overovanie, neúplná dokumentácia 
KN – úplne chýbajúca dokumentácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q5: Vedie výrobca záznamy o kontrole funkčnosti dávkovacieho zariadenia, miešacieho zariadenia, lisova-
cieho stroja, foriem, brúsky, a pod. zhodným spôsobom ako predtým? 
A: 
Príloha: Prevádzkový denník stroja, plán údržby, výpis údajov z PC z inšpektorom náhodne vybraného ob-
dobia (len v prípade kontinuálneho záznamu) 
NN – chýba záznam z aktuálneho dňa/týždňa 
PN – záznamy sú neúplné 
KN – nie sú žiadne záznamy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 Kontrola materiálov: 
2.1 Všetky materiály 
Q6: Preveruje sa správnosť každej dodávky podľa objednávky?  
A: 
Príloha: Vyhlásenia zhody a certifikáty dodávateľov, objednávky a dodacie listy 
NN – materiál sa prijíma bez označenia značkou zhody alebo certifikačnou značkou 
PN – dodaný materiál sa napriek pochybnostiam uvoľní na spracovanie 
KN – nekontroluje sa žiadna dodávka 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2.2 Materiály bez preukazovania zhody pred dodávkou 
Q7: Postupuje výrobca podľa vlastných metód na overovanie vhodnosti jednotlivých materiálov (cement, 
kamenivo, prísada, prímesi, pigmenty)? Použili sa na výrobu materiály z vlastného alebo neznámeho (nové-
ho) zdroja? Boli podrobené potrebnému overeniu vlastností podľa príslušnej skúšobnej metódy? 
A: 
Príloha: Zoznam skúšobných metód, záznamy o skúškach 
PN – skúšky sa nevykonávajú v potrebnom rozsahu 
KN – skúšky sa nevykonávajú 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q8: Používa sa na výrobu voda z iného zdroja, ako verejného vodovodu? Bola skúšaná v rozsahu podľa EN 
1008, ak to táto norma požaduje? 
A: 
PN – zdroj nebol opakovane overený v súlade s EN 1008 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q9: Používa sa na výrobu recyklovaná voda? Ak áno, skúša sa obsah tuhých častíc a iných znečistení podľa 
metódy výrobcu? 
A: 
PN – skúšky sa nevykonávajú 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3 Kontrola výrobného procesu 
Q10: Kontroluje výrobca aj naďalej zloženie zmesi, čerstvého betónu a proces výroby podľa vlastnej doku-
mentácie výrobného procesu? Vedie evidenciu nápravných opatrení? Aké opatrenia prijíma na ich odstráne-
nie? 
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A: 
Príloha: Technologický predpis výroby, zoznam nápravných opatrení 
PN – nápravné opatrenia sa neprijímajú 
KN – technologický predpis sa nedodržuje 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q11: Slúži evidencia výroby pre stanovenie početnosti skúšok jednotlivých skupín výrobkov? Aký je podiel 
nepodarkov? 
A: 
Príloha: Evidencia výroby 
PN – evidencia neslúži pre stanovenie početnosti skúšok 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q12: Sú novoprijatí pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na výrobe dostatočne kvalifikovaní. Boli pracovníci opa-
kovane preškolení na činnosť a údržbu výrobného zariadenia? Sú o tom záznamy? Vykonala školenia 
oprávnená organizácia? Ktorá? 
A: 
Príloha: Záznamy o vzdelávaní pracovníkov 
NN – originály oprávnení nie sú k nahliadnutiu 
PN – nie sú vedené záznamy o odbornom vzdelávaní pracovníkov; školenia nevykonáva oprávnená organi-
zácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4 Kontrola výrobku 
4.1 Skúšanie výrobku 
Q13: Vykonáva výrobca zdokumentovanú plánovanú kontrolu vlastností výrobkov podľa príslušnej technickej 
špecifikácie aj naďalej? Ktoré vlastnosti skúša sám, ktoré si objednáva? Zmenilo sa externé laboratórium? 
Má dôkaz o tom, že nové externé laboratórium vykonáva skúšky na požadovanej úrovni? Ako postupuje 
v prípade negatívnych zistení? Aké opatrenia prijíma na ich odstránenie? 
A: 
Príloha: Kontrolný a skúšobný plán, záznamy z kontroly, zmluva na externý výkon skúšok, dôkaz o overení 
spôsobilosti externého laboratória, zoznam nápravných opatrení 
NN – plán je dodržovaný, ale záznamy o skúškach z externého laboratória nie sú k dispozícii za obdobie 
dlhšie ako jeden mesiac 
PN – plán nie je dodržovaný, (externé) laboratórium nemá predpoklady na výkon požadovaných skúšok 
KN – kontrola nie je vykonávaná 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q14: Uplatnil výrobca pri kontrole výrobkov prechodové pravidlá podľa čl. A.5 príslušnej technickej špecifiká-
cie? Ak áno, uplatnil ich správne? 
A: 
PN – nesprávne uplatnil 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4.2 Označovanie, skladovanie, dodávka 
Q15: Je každé balenie výrobku stále opatrené nezameniteľným štítkom (nálepkou) s predpísanými údajmi 
o výrobcovi a výrobku? 
A: 
Príloha: Vzor štítku 
PN – údaje na štítku sú nedostatočné alebo štítok nie je umiestnení na každom balení 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q16: Sú výrobky stále skladované vhodným spôsobom? Nedochádza k ich mechanickému poškodeniu po-
čas manipulácie a skladovania? 
A: 
PN – výrobky sú skladované na nespevnenej ploche alebo vo vyšších hraniciach, než stanovuje predpis 
výrobcu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q17: Sú nezhodné výrobky označené a skladované oddelene? 
A: 
PN – nezhodné výrobky nie sú skladované na vyhradenom mieste oddelene 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q18: Majú výrobky dodávané odberateľovi v čase dodávky správny vek? Nakladajú sa na dopravný prostrie-
dok v súlade s podmienkami prepravy? Dodáva sa ku každej dodávke predpísaná sprievodná dokumentá-
cia? 
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A: 
Príloha: Vzory sprievodnej dokumentácie 
NN – sprievodná dokumentácia sa dodáva oddelene od výrobkov 
PN – výrobky nie sú pri naložení na dopravný prostriedok zabezpečené proti posunutiu 
KN – výrobky sa expedujú bezprostredne z výrobnej linky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q19: Poskytuje výrobca odborné poradenstvo pre zabudovanie výrobkov? V akej forme?  
A: 
Príloha: Písomný dokument (len ak taký výrobca má vypracovaný) 
PN – poskytuje zavádzajúce informácie v písomnej forme 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q20: Vyskytli sa na výrobok opakovane oprávnené reklamácie? Ak áno, čo bolo ich predmetom? Ako boli 
vybavené? Boli prijaté opatrenia na ich eliminovanie? Aké? 
A: 
Príloha: Evidencia reklamácií, zoznam nápravných opatrení 
NN – nápravné opatrenia sa neevidujú 
PN – nie sú vedené záznamy o reklamáciách 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Q21: Nastali zmeny týkajúce sa výrobcu a výrobku, o ktorých mal výrobca okamžite informovať TSÚS? 
Oznámil ich? 
A: 
Príloha: Informácia o zmenách 
PN – zmeny neboli oznámené 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Záverečné zhodnotenie vykonanej inšpekcie: 
 
 
 
 
 
 
 
Termín na odstránenie podstatných nezhôd: 
 
 
Dátum vykonania inšpekcie: 
 
Podpisy inšpektorov TSÚS:      Podpisy zástupcov výrobcu: 
 
 
 
Prehlásenie zodpovedného predstaviteľa výrobcu: 
Beriem na vedomie zistenia inšpekcie.  
Meno, funkcia, podpis 
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PRÍLOHA 5: FORMULÁR PROTOKOLU O ODBERE VZORIEK 

 
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. 
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic 
Studená 3, 821 04 Bratislava 

 
PROTOKOL O ODBERE VZORIEK 

 
 

Názov a adresa výrobcu: 
 
 
 

Popis výrobku: 
 
 

Spôsob identifikácie výrobku: 
 
 

Označenie výrobku výrobcom: 
 
 

Veľkosť kontrolnej dávky: 
 
 

Rozsah vzorkovej jednotky: 
 

Názov rozmery Povrchová úprava: 
Spôsob materiál 

Pevnostná trieda Dátum výroby 

Dátum výroby vzoriek     

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Odobraté množstvo 
rozmery vzoriek (mm) 
 

 
 
 

   

 

Miesto odberu vzoriek: 
 
 

Dátum odberu: 
 
 

Poznámky k odberu výrobkov pre skúšanie: 
 
 
 
Zástupca TSÚS:      Zástupca výrobcu: 
 
Meno: ....................................................    Meno: ....................................................... 
 
Pečiatka a podpis: ..................................   Pečiatka a podpis: .................................... 
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PRÍLOHA 6: CENNÍK 
VYDANIE CERTIFIKÁTU VÝROBKU 

Registračný poplatok 266,00 € 
Vykonanie počiatočnej inšpekcie vo výrobni (bez cestovných nákladov)  1)

Ceny skúšok:   1)

Vizuálne vlastnosti na 1 skúšobnom súbore  
Rozmery a tvar na 1 skúšobnom súbore 
Pevnostná skúška na 1 skúšobnom súbore  
 Dlažbová tvarovka   
 Dlaždica  
 Obrubník   
Odolnosť proti obrusu na 1 skúšobnom súbore   
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu na 1 skúšobnom súbore   
Nasiakavosť na 1 skúšobnom súbore   
Mrazuvzdornosť na 1 skúšobnom súbore   
Vypracovanie podkladov pre vydanie certifikátu na 1 výrobok 1) 
Zľava z ceny skúšok pri skúšaní každého ďalšieho súboru 20 % 
 

LICENCIA NA PRÁVO POUŽÍVANIA ZNAČKY 
Cena na 1 rok za každý certifikát 266,00 € 
 

ZACHOVANIE/ROZŠÍRENIE PLATNOSTI CERTIFIKÁTU VÝROBKU 
Vykonanie priebežnej inšpekcie vo výrobni (bez cestovných nákladov)  1) 
Ceny skúšok:  1) 
Vizuálne vlastnosti na 1 skúšobnom súbore   
Rozmery a tvar na 1 skúšobnom súbore  
Pevnostná skúška na 1 skúšobnom súbore  
 Dlažbová tvarovka  
 Dlaždica  

 Obrubník  
Odolnosť proti obrusu na 1 skúšobnom súbore  
Odolnosť proti šmyku/pošmyknutiu na 1 skúšobnom súbore  
Nasiakavosť na 1 skúšobnom súbore  
Mrazuvzdornosť na 1 skúšobnom súbore  
Vypracovanie podkladov pre vydanie certifikátu na 1 výrobok  1) 
Zľava z ceny všetkých skúšok  20 % 
 

CESTOVNÉ NÁKLADY 
Cestovné sa účtuje na základe aktuálne platnej legislatívy pre každú inšpekciu individuálne.  
Pri skúšaní viac ako 10 súborov na rozmery a pevnosť cestovné náklady na území SR nebudú účto-
vané. 
 
 

1) 
Ceny sú stanovené podľa platného cenníka TSÚS a sú určené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.. 
v znení neskorších predpisov 
Uvedené ceny neobsahujú DPH. 
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