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Regulovaná oblasť „Stavebné výrobky“ 

 

Európske technické posudzovanie stavebných výrobkov 

Orgán technického posudzovania – TAB (Technical Approval Body) 

člen EOTA – Európskeho orgánu pre technické posudzovanie 

podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované 

podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. 

 

Národné technické posudzovanie stavebných výrobkov 

Autorizovaná osoba TP4 

– na technické posudzovanie 

podľa zákona č, 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 91/2016 Z. z. v rozsahu autorizácie udelenej MDV SR. 

 

Európske posudzovanie parametrov stavebných výrobkov 

Notifikovaná osoba 1301 

– na certifikáciu výrobkov, 

– na certifikáciu riadenia výroby, 

– ako skúšobné laboratórium. 

podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 09. marca 2011, ktorý sa ustanovujú harmonizované 

podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. 

 

Výstupné dokumenty 

Európske technické posúdenie (ETA) 

SK technické posúdenia (SK TP) 

Certifikáty o nemennosti parametrov 

SK certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku 

Certifikáty zhody systému riadenia výroby 

SK certifikáty o zhode systému riadenia výroby u výrobcu 

Potvrdenia o vykonaní skúšok na posúdenie parametrov výrobku 

 

Označenie CE – technická pomoc 

Vyhlásenia o parametroch – technická pomoc 

SK vyhlásenia o parametroch – technická pomoc 
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Neregulovaná oblasť 

 

Ceritikačný orgán na certifikáciu výrobkov 

Certifikáty výrobkov – podpora predaja 

Akreditovaný SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17065: 2013 – osvedčenie o akreditácii č. P-016 

Oblasti certifikácie výrobkov: 

– stavebné výrobky v regulovanej oblasti 

– stavebné a im podobné výrobky v neregulovanej oblasti 

Neakreditovaná činnosť nad rozsah osvedčenia o akreditácii 

 

Inšpekčný orgán typu A 

Certifikáty riadenia výroby – podpora predaja 

Certifikáty riadenia montáže – podpora predaja 

Licencie na špeciálne stavebné práce 

 

Akreditovaný SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012 – osvedčenie o akreditácii č. I-019 

Oblasti vykonávania počiatočných a priebežných dohľadov / inšpekcií: 

– systémy riadenia výroby stavebných a im príbuzných výrobkov v regulovanej oblasti a neregulovanej 

oblasti 

– overovanie kvality vykonávaných stavebných prác a zabudovaní stavebných výrobkov do stavieb 

Neakreditovaná činnosť nad rozsah osvedčenia o akreditácii 


