
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 

z 9. marca 2011, 

ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a 

ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS 

 

PRÍLOHA I  

 

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVBY  

Stavby musia byť ako celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie, a to najmä 

vzhľadom na zdravie a bezpečnosť ľudí počas ich celého životného cyklu. Stavby musia pri 

bežnej údržbe spĺňať nasledujúce základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného 

obdobia životnosti.  

 

1. Mechanická odolnosť a stabilita  

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie, ktorému sú vystavené v priebehu 

zhotovovania a používania, neviedlo k žiadnej z týchto udalostí:  

a) zrútenie celej stavby alebo jej časti;  

b) významná deformácia v neprípustnom rozsahu;  

c) poškodenie ostatných častí stavby alebo zariadení či inštalovaného vybavenia následkom 

významnej deformácie nosnej konštrukcie;  

d) poškodenie v dôsledku udalosti, ktoré je rozsahom neúmerné pôvodnej príčine.  

 

2. Bezpečnosť v prípade požiaru  

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa v prípade vypuknutia požiaru:  

a) počas určitého času zachovala nosnosť konštrukcie;  

b) obmedzila tvorba a šírenie ohňa a dymu v stavbe;  

c) obmedzilo rozširovanie požiaru na susedné stavby;  

d) osoby nachádzajúce sa v stavbe z nej mohli odísť alebo aby mohli byť zachránené iným 

spôsobom;  

e) zohľadnila bezpečnosť záchranných tímov.  

 

3. Hygiena, zdravie a životné prostredie  

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali 

hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho 

celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani pri demolácii neprimerane 

veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani na podnebie, najmä v dôsledku:  

a) uvoľňovania toxických plynov;  

b) emisie nebezpečných látok, prchavých organických zlúčenín (VOC), skleníkových plynov 

alebo nebezpečných častíc do vzduchu v interiéri alebo exteriéri;  

c) emisie nebezpečného žiarenia;  

d) uvoľňovania nebezpečných látok do podzemnej vody, morskej vody, povrchových vôd alebo 

do pôdy;  

e) uvoľňovania nebezpečných látok do pitnej vody alebo uvoľňovania látok, ktoré majú iný 

negatívny vplyv na pitnú vodu;  

f) nesprávneho vypúšťania odpadovej vody, emisie spalín alebo nesprávneho zneškodňovania 

tuhých alebo kvapalných odpadov;  

g) vlhkosti v častiach stavieb alebo na povrchoch stavieb. 

 

4. Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní  

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby neboli zdrojom neprijateľného rizika nehôd 

alebo poškodenia počas užívania alebo takých udalostí, ako je pošmyknutie, pád, nárazy, 

vznietenie, usmrtenie elektrickým prúdom, poranenie pri výbuchu a vlámania. Konkrétne sa pri 

navrhovaní a zhotovovaní stavieb musí zohľadniť prístupnosť a používanie pre zdravotne 

postihnuté osoby.  
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5. Ochrana proti hluku  

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby sa hluk, ktorý vnímajú ich obyvatelia alebo 

ľudia v blízkom okolí, udržiaval na úrovni, ktorá nie je hrozbou pre ich zdravie a umožňuje im 

spánok, oddych a prácu v prijateľných podmienkach.  

 

6. Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla  

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť navrhnuté a zhotovené 

tak, aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia 

obyvatelia a klimatické podmienky miesta. Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a 

musia v priebehu zhotovovania a demolácie spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie.  

 

7. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov  

Stavby musia byť navrhnuté, zhotovené a zdemolované tak, aby bolo využívanie prírodných 

zdrojov trvalo udržateľné a aby sa zabezpečilo najmä:  

a) opakované použitie alebo recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a častí po demolácii;  

b) trvanlivosť stavieb;  

c) používanie ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbách. 


