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Z Á K O N

z 9. novembra 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996
Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z. a zákona č. 121/2001
Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza

čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri pred-
nostnej kúpe nehnute¾ností pod¾a § 18 ods. 2 cena
zistená pod¾a cenových predpisov platných v čase na-
dobudnutia nehnute¾nosti do trvalého užívania.“.

2. V § 18b ods. 5 sa slová „§ 8 ods. 3 písm. b)“
nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4 písm. b)“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r. 

Mikuláš Dzurinda v. r.
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510

N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. novembra 2001

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 1
písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. (ïalej len „zá-
kon“) nariaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie upravuje minimálne bezpečnost-
né a zdravotné požiadavky na stavenisko.1) Na účely
tohto nariadenia sa staveniskom rozumie aj priestor,
v ktorom sa vykonávajú najmä výkopové práce, terén-
ne úpravy, montáž a demontáž konštrukčných prvkov,
opravy vrátane technického, technologického a ener-
getického vybavenia stavieb, búracie práce, udržiava-
cie práce a vypratávanie staveniska po skončení prác.

(2) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na banskú činnos�
a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov.2)

§ 2

Stavebník

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba pod¾a § 9
ods. 4 zákona, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba
(ïalej len „stavebník“), poverí jedného koordinátora
dokumentácie alebo viacerých koordinátorov doku-
mentácie pod¾a § 4 a jedného koordinátora bezpečnos-
ti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pod¾a § 5
pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonáva� prá-
ce viac ako jedna právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá je zamestnávate¾om pod¾a § 2 ods. 2 zákona
alebo samostatne zárobkovo činnou osobou pod¾a § 2
ods. 3 zákona.

(2) Stavebník zabezpečí pred zriadením staveniska
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pod¾a § 4 ods. 2 písm. b).

(3) Stavebník pred začatím prác na stavenisku pred-
loží inšpektorátu práce oznámenie pod¾a prílohy č. 1,
ak
a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie

ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude sú-
časne pracova� najmenej 20 osôb alebo

b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

(4) Stavebník pred začatím prác na stavenisku vidi-
te¾ne umiestni na stavenisku oznámenie pod¾a prílohy
č. 1, ktoré pod¾a potreby aktualizuje.

(5) Ak poverení koordinátori pod¾a § 2 ods. 1 neplnia
úlohy ustanovené v § 4 a 5, plní tieto úlohy stavebník.

§ 3

Projektová dokumentácia

(1) V projektovej dokumentácii a v jej zmenách sta-
vebník zoh¾adňuje všeobecné zásady prevencie týka-
júce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci usta-
novené zákonom pri
a) architektonických, technických alebo organizač-

ných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú
práce, ktoré sa budú vykonáva� súčasne alebo bu-
dú na seba nadväzova�,

b) určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich
etáp.

(2) V projektovej dokumentácii a v jej zmenách sta-
vebník zoh¾adňuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a podklad vypracovaný pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) a c) a § 5 ods. 2 písm. c).

§ 4

Koordinácia projektovej dokumentácie

(1) Koordináciu projektovej dokumentácie a jej
zmien z h¾adiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie
poverený pod¾a § 2 ods. 1, ktorým je osoba pod¾a
osobitného predpisu.3)

(2) Koordinácia pod¾a odseku 1 zahŕňa
a) uplatňovanie požiadaviek pod¾a § 3,
b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie
prác na danom stavenisku; plán obsahuje aj oso-
bitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným
nebezpečenstvom uvedené v prílohe č. 2,

c) vypracovanie podkladu zodpovedajúceho charakte-
ristike projektu, ktorý obsahuje príslušné informá-
cie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré
je potrebné zoh¾adňova� pri všetkých ïalších prá-
cach.

1) § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
2) § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení

neskorších predpisov.
3) § 45 ods. 6 písm. a) a § 46 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
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§ 5

Koordinácia bezpečnosti

(1) Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na
stavenisku z h¾adiska zaistenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti
poverený pod¾a § 2 ods. 1, ktorým môže by� osoba
pod¾a osobitného predpisu4) a bezpečnostný technik,
ktorý má úplné stredné odborné vzdelanie stavebného
smeru.

(2) Koordinácia pod¾a odseku 1 zahŕňa
a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požia-

daviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci pod¾a zákona pri
1. technických alebo organizačných riešeniach, na

základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú
vykonáva� súčasne alebo budú na seba nadväzo-
va�,

2. určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich
etáp,

b) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamest-
návate¾ a samostatne zárobkovo činná osoba
1. uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné

zásady ustanovené v § 6,
2. dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci vypracovaný pod¾a § 4 ods. 2 písm. b),
c) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci a podkladu pod¾a § 4 ods. 2 písm. b) a c),
ktoré budú zoh¾adňova� postup prác so zrete¾om na
zmeny v priebehu prác,

d) spoluprácu medzi zamestnávate¾mi na stavenisku,
najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak
ich činnos� na pracovisku na seba nadväzuje,
usmerňovanie práce so zrete¾om na ochranu za-
mestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie pod¾a
zákona a zapojenie samostatne zárobkovo činnej
osoby do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pra-
covných postupov,

f) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám,
ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

§ 6

Všeobecné zásady

Počas realizácie prác zamestnávate¾ a samostatne
zárobkovo činná osoba uplatňujú všeobecné zásady
prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s pri-
hliadnutím najmä na
a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,
b) vo¾bu lokality pracoviska, jeho prístupnos�, urče-

nie komunikácií alebo priestorov na priechod a po-

hyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracov-
ných prostriedkov,

c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,
d) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do pre-

vádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracov-
ných prostriedkov s cie¾om odstráni� nedostatky,
ktoré by mohli ovplyvni� bezpečnos� a zdravie za-
mestnancov,

e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych
materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály
alebo látky,

f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpeč-
ných materiálov,

g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie
odpadu a zvyškov materiálov,

h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce
alebo ich etapy pod¾a skutočného postupu prác,

i) spoluprácu medzi zamestnávate¾mi a samostatne
zárobkovo činnými osobami,

j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutoč-
ňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkos-
ti.

§ 7

Zamestnávate¾

(1) Zamestnávate¾ na zaistenie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci na stavenisku v súlade s požiadav-
kami pod¾a § 5
a) prijíma opatrenia, najmä pri plnení všeobecných

zásad pod¾a § 6, v súlade s minimálnymi bezpeč-
nostnými a zdravotnými požiadavkami na stavenis-
ko uvedenými v prílohe č. 3,

b) zoh¾adňuje usmernenia koordinátora bezpečnosti.

(2) Zamestnávate¾ zabezpečením vykonávania úloh
pod¾a § 4 a 5 sa nezbavuje zodpovednosti za bezpeč-
nos� a ochranu zdravia pri práci pod¾a zákona.

§ 8

Iné skupiny osôb

(1) V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku sa na samostatne zárobkovo
činnú osobu primerane vz�ahujú ustanovenia § 8a, 8c,
9 a 14 zákona, § 6 tohto nariadenia,  minimálne bez-
pečnostné a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe
č. 3 a príslušné ustanovenia osobitných predpisov.5)

(2) V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku sa na zamestnávate¾a, ktorý
na stavenisku vykonáva pracovnú činnos� osobne,
vz�ahuje § 8a ods. 2 písm. c) a § 14 zákona a príslušné
ustanovenia osobitných predpisov.6)

(3) V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku samostatne zárobkovo činná

4) § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
5) § 3, 4 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri

používaní pracovných prostriedkov.
§ 3 ods. 1 až 3 a 5, § 4 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z.
o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

6) § 3, 4 a 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z. z.
§ 3 ods. 1 až 3 a 5, § 4 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z.

Strana 5340 Zbierka zákonov č. 510/2001 Čiastka 203



osoba a zamestnávate¾, ktorí na stavenisku vykonáva-
jú pracovnú činnos� osobne, zoh¾adňujú usmernenia
koordinátora bezpečnosti pod¾a § 5.

§ 9

Informovanie

(1) Zamestnávate¾ poskytuje informácie na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu
ustanovenom zákonom.

(2) Zamestnávate¾ a samostatne zárobkovo činná
osoba sa informujú navzájom o všetkých opatreniach
prijatých na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku.

§ 10

Prerokúvanie a spolupráca

Prerokúvanie, spolupráca a koordinácia medzi za-
mestnancami, zástupcami zamestnancov pre bezpeč-

nos� a ochranu zdravia pri práci a zamestnávate¾mi,
ktorí vykonávajú alebo zabezpečujú práce na stavenis-
ku, sa vykonávajú pod¾a zákona so zrete¾om na pro-
blematiku obsiahnutú v § 5 až 8,  na vyskytujúce sa
nebezpečenstvá a na ve¾kos� pracoviska.

§ 11

Prechodné ustanovenie

Stavenisko, na ktorom sa práce začali realizova�
pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,
musí vyhovova� minimálnym bezpečnostným a zdra-
votným požiadavkám najneskôr od 1. júla 2002.

§ 12

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára
2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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OZNÁMENIE
(§ 2 ods. 3)

 1. Dátum predloženia oznámenia ......................................................................................................................

 2. Presná adresa staveniska .............................................................................................................................

 3. Stavebník (meno, adresa) .............................................................................................................................

 4. Názov stavby ................................................................................................................................................

 5. Stavebný dozor (meno, adresa) ......................................................................................................................

 6. Koordinátor dokumentácie (meno, adresa) .....................................................................................................

 7. Koordinátor bezpečnosti (meno, adresa) ........................................................................................................

 8. Plánovaný termín začatia prác na stavenisku .................................................................................................

 9. Plánovaný termín dokončenia prác na stavenisku ..........................................................................................

10. Predpokladaný najvyšší počet zamestnancov na stavenisku ............................................................................

11. Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických osôb

na vykonávanie prác na stavenisku ...............................................................................................................

12. Údaje (meno, adresa) o právnických osobách alebo fyzických osobách

na vykonávanie prác na stavenisku ...............................................................................................................

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 510/2001 Z. z.
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PRÍKLADY PRÁC S OSOBITNÝM NEBEZPEČENSTVOM
(§ 4 ods. 2 písm. b)

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä
 1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo

pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami
pracovného prostredia na stavenisku,

 2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických látok, ktoré znamenajú
osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnos� a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje
monitorovanie pracovného prostredia,

 3. práce s výskytom ionizujúceho žiarenia, pri ktorých sú určené kontrolované pásma,7)

 4. práce v blízkosti vysokého napätia,

 5. práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,

 6. práce v šachtách, v podzemí a v tuneloch,

 7. práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,

 8. práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,

 9. práce s výbušninami,

10. montáž alebo demontáž �ažkých konštrukčných prvkov.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 510/2001 Z. z.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
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MINIMÁLNE BEZPEČNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Požiadavky ustanovené v tejto prílohe sa uplatňujú vždy, ak to vyžadujú podmienky na stavenisku, činnos� a iné
okolnosti alebo možné nebezpečenstvo.

Na účely tejto prílohy výraz „priestory“ zahŕňa aj ubytovacie zariadenia.

A. VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STAVENISKO

1. Stabilita a pevnos�

1.1 Materiály, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybujú akýmko¾vek spôsobom a môžu ovplyvni� bezpečnos�
a zdravie zamestnancov, zabezpečia sa primeraným spôsobom.

1.2 Prístup k akýmko¾vek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je povolený, ak
plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením alebo prostriedkami na bezpečný výkon práce.

2. Energetické rozvody

2.1 Energetické rozvody sú navrhnuté, konštruované a používané tak, aby nespôsobili požiar alebo výbuch.
Osoby sú primerane chránené pred nebezpečenstvom elektrického prúdu pri priamom dotyku alebo
nepriamom dotyku.

2.2 Pri navrhovaní, konštrukcii a výbere pracovných prostriedkov a ochranných zariadení sa berie do úvahy
druh a intenzita dodávanej energie, vonkajšie podmienky a spôsobilos� osôb, ktoré majú prístup k častiam
rozvodov.

3. Únikové cesty a východy

3.1 Únikové cesty a východy8) sú trvalo vo¾né a vedú, ak je to možné, najkratšou cestou do bezpečného priestoru
alebo na vo¾né priestranstvo.

3.2 V prípade ohrozenia zamestnanci majú možnos� opusti� všetky pracovné miesta čo najrýchlejšie a najbez-
pečnejšie.

3.3 Počet, rozdelenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od použitia, od zariadenia a rozmerov
staveniska a priestorov a od maximálneho prípustného počtu osôb.

3.4 Únikové cesty a východy sa označujú v súlade s osobitným predpisom.9) Označenie je trvanlivé a umiestnené
na vhodnom mieste.

3.5 Únikové cesty a východy, komunikácie a dvere sú vo¾né a bez prekážok, aby sa mohli kedyko¾vek použi�.

3.6 Únikové cesty a východy, pri ktorých je potrebné umelé osvetlenie, sú pre prípad výpadku elektrického
prúdu zabezpečené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

4. Identifikácia, ohlásenie a zdolávanie požiaru

4.1 Pod¾a charakteru staveniska, jeho rozlohy, použitia priestorov, zariadení, fyzikálnych a chemických
vlastností používaných látok, ako aj pod¾a maximálneho počtu prítomných osôb je zabudovaný dostatočný
počet požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov.10)

4.2 Požiarnotechnické zariadenia sa pravidelne kontrolujú a udržiavajú.
V pravidelných intervaloch sa testujú a vykonávajú sa skúšky ich funkčnosti.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 510/2001 Z. z.

  8) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnos�
pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

  9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

10) Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
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4.3 Požiarnotechnické zariadenia a požiarne vodovody sú ¾ahko prístupné a jednoducho použite¾né. Zariadenie
je označené značkami v súlade s osobitným predpisom.11) Označenie je trvanlivé a umiestnené na vhodnom
mieste.

5. Vetranie

5.1 Vykonajú sa opatrenia na zaistenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu s oh¾adom na používaný
pracovný postup a fyzickú námahu vyžadovanú od zamestnanca.

5.2 Núdzový vetrací systém, ak sa použije, je udržiavaný v prevádzkyschopnom stave a nevytvára prievan, ktorý
by ohrozil zdravie zamestnancov.

5.3 Riadiaci systém oznámi poruchu, ktorá by mohla ohrozi� zdravie zamestnancov.

6. Osobitné nebezpečenstvá

6.1 Zamestnanci nie sú vystavení účinkom škodlivej hladiny hluku alebo škodlivým vonkajším vplyvom,
napríklad plynu, výparom alebo prachu.

6.2 Ak zamestnanci vchádzajú do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahova� toxické alebo nebezpečné látky
alebo v ktorom je nedostatočné množstvo kyslíka, alebo ak je ovzdušie zápalné, uzavretý priestor je
monitorovaný a sú prijaté vhodné preventívne opatrenia.

6.3 Zamestnanec v stiesnenom priestore nie je za žiadnych okolností vystavený vysokému ohrozeniu. Zvonku
ho sústavne sledujú a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa prijmú všetky primerané bezpečnostné
opatrenia.

7. Teplota

Teplota počas práce je primeraná ¾udskému organizmu so zrete¾om na používané pracovné metódy a fyzický
výkon zamestnanca.

8. Prirodzené a umelé osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií na stavenisku

8.1 Pracoviská, priestory a komunikácie sú dostatočne osvetlené prirodzeným osvetlením a umelým osvetlením
v noci. Ak je denné osvetlenie nedostatočné, používajú sa prenosné svetelné zdroje odolné proti nárazom.
Farba umelého osvetlenia nemôže ruši� ani ovplyvňova� vnímanie svetelnej signalizácie alebo bezpečnost-
ného označenia.

8.2 Osvetlenie pracovísk, priestorov a komunikácií je umiestnené tak, aby nebolo zdrojom úrazu zamestnancov.

8.3 Pracoviská, priestory a komunikácie, na ktorých sú zamestnanci pri výpadku umelého osvetlenia osobitne
vystavení nebezpečenstvu, sú vybavené dostatočným núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

9. Dvere a brány

9.1 Posuvné dvere sú vybavené bezpečnostným zariadením na ochranu pred vyko¾ajením a vypadnutím.

9.2 Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sú vybavené mechanizmom, ktorý ich zabezpečí proti samovo¾-
nému spadnutiu.

9.3 Dvere a brány na únikových cestách sú primerane označené.

9.4 V bezprostrednej blízkosti brán, ktoré sú určené prevažne pre dopravné prostriedky, sú umiestnené aj dvere
pre osoby, ak nie je prechod osôb týmito bránami bezpečný. Tieto dvere sú vidite¾ne označené a stále
priechodné.

9.5 Mechanické dvere a brány neohrozujú osoby.
Sú vybavené ¾ahko identifikovate¾ným a prístupným núdzovým ovládačom. Ak sa v prípade výpadku
elektrického prúdu nedajú otvára� automaticky, dajú sa otvára� ručne.

11) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov
a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
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10. Komunikácie a ohrozené priestory

10.1 Komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp sú navrhované, umiestne-
né, situované a riešené tak, aby zabezpečovali ¾ahký, bezpečný a vhodný prístup, ktorý nebude ohrozova�
zamestnancov nachádzajúcich sa v ich blízkosti.

10.2 Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru vrátane tých, ktoré sa používajú na nakladanie
a vykladanie, sú vyhotovené so zrete¾om na počet používate¾ov a druh činností na nich vykonávaných.
Ak sa na dopravných komunikáciách používajú dopravné prostriedky, pre chodcov je vymedzený
dostatočne vo¾ný priestor alebo primerané ochranné zariadenia.
Komunikácie sú vidite¾ne označené, pravidelne sa kontrolujú a udržiavajú.

10.3 Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami
a schodiskami je dostatočne vo¾ný priestor.

10.4 Ak sa na stavenisku vyskytujú priestory s obmedzeným vstupom, tieto priestory sú vybavené zariade-
niami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb.
Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupova� do nebezpečných priestorov sú vykonané primerané
opatrenia.
Nebezpečné priestory sú vidite¾ne označené.

11. Nakladacie plošiny a rampy

11.1 Nakladacie plošiny a rampy vyhovujú rozmerom prepravovaného nákladu.

11.2 Nakladacie plošiny a rampy majú najmenej jeden východ.

11.3 Nakladacie plošiny a rampy sú bezpečné, aby sa zabránilo pádu zamestnancov.

12. Pohyb na pracovisku

Podlahová plocha na pracovisku umožňuje zamestnancom vo¾ný pohyb pri výkone ich práce so zrete¾om na
umiestnené zariadenie.

13. Prvá pomoc

13.1 Zamestnávate¾ zabezpečí, aby prvú pomoc mohol kedyko¾vek v prípade potreby poskytnú� odborne
spôsobilý zamestnanec, ktorý je vždy k dispozícii.
Prijmú sa opatrenia na zabezpečenie lekárskej pomoci a zabezpečenie odvozu zamestnanca postihnutého
úrazom alebo náhlou nevo¾nos�ou.

13.2 Ak je to potrebné so zrete¾om na rozsah prác alebo druh vykonávanej činnosti, k dispozícii je jedna
miestnos� alebo viac miestností na poskytovanie prvej pomoci.

13.3 Miestnos� na poskytovanie prvej pomoci je vybavená základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci
a je ¾ahko prístupná aj pri manipulácii s nosidlami.
Miestnos� na poskytovanie prvej pomoci je označená v súlade s osobitným predpisom.9)

13.4 Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci sú dostupné na všetkých miestach, na ktorých to pracovné
podmienky vyžadujú.
Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci sú označené a ¾ahko prístupné.
Adresa a telefónne číslo miestnej záchrannej služby sú vidite¾ne umiestnené na miestach s prostriedkami
na poskytovanie prvej pomoci.

14. Hygienické vybavenie

14.1 Šatne a uzamykate¾né skrinky

14.1.1 Ak zamestnanci používajú špeciálny pracovný odev a ak sa nemôžu prezlieka� z dôvodu ochrany zdravia
alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, majú k dispozícii primerané šatne.
Šatne sú ¾ahko prístupné, majú dostatočnú kapacitu a sú vybavené stoličkami alebo lavicami.

14.1.2 Šatne sú dostatočne ve¾ké a vybavené tak, aby si každý zamestnanec mohol, ak je to potrebné, vysuši�
pracovný odev, vlastný odev a osobné veci a zamknú� ich.
Ak to okolnosti vyžadujú (napríklad nebezpečné látky, vlhkos�, nečistota), je k dispozícii také vybavenie,
aby pracovné oblečenie bolo uskladnené na mieste oddelenom od vlastného odevu a osobných vecí
zamestnancov.
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14.1.3 Vykonajú sa opatrenia na oddelenie šatní pre mužov a ženy alebo na oddelené používanie šatní mužmi
a ženami.

14.1.4 V prípadoch neuvedených v prvom odseku bodu 14.1.1 má každý zamestnanec k dispozícii miesto na
uzamykanie svojho odevu a osobných vecí.

14.2 Sprchy a umývadlá

14.2.1 Ak to vyžaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, zamestnanci majú k dispozícii primerané množstvo
vyhovujúcich spŕch.
Vykonajú sa opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností pre mužov a ženy alebo na oddelené
používanie sprchovacích miestností mužmi a ženami.

14.2.2 Miestnosti na sprchovanie sú dostatočne ve¾ké a majú primeraný hygienický štandard, aby umožnili
zamestnancovi bez prekážok umy� sa.
Sprchy sú vybavené teplou a studenou tečúcou vodou.

14.2.3 Ak sprchy pod¾a bodu 14.2.1 nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a šatní je k dispozícii dostatočný
počet vhodných umývadiel s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou).
Tieto umývadlá sú oddelené pre mužov a ženy alebo sa používajú oddelene mužmi a ženami, ak je to
potrebné na zachovanie súkromia.

14.2.4 Ak sú miestnosti so sprchami alebo umývadlami oddelené od šatní, je medzi nimi jednoduchý priechod.

14.3 Záchody a umývadlá
V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo umývadlami sú
k dispozícii oddelené zariadenia s dostatočným počtom záchodov a umývadiel.
Vykonajú sa opatrenia na oddelenie záchodov pre mužov a ženy alebo na oddelené používanie záchodov
mužmi a ženami.

15. Oddychové miestnosti a ubytovacie priestory

15.1 Tam, kde to bezpečnos� alebo ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzh¾adom na druh
vykonávanej činnosti, alebo ak počet zamestnancov prekročí určitú hranicu a vzh¾adom na vzdialenos�
pracovísk, zamestnanci majú k dispozícii ¾ahko prístupnú oddychovú miestnos� alebo ubytovacie prie-
story.

15.2 Oddychové miestnosti alebo ubytovacie priestory sú dostatočne ve¾ké a vybavené primeraným počtom
stolov a stoličiek pre určený počet zamestnancov.

15.3 Ak požiadavka pod¾a bodu 15.2 nie je splnená, zamestnanci majú k dispozícii vybavenie, v ktorom môžu
zotrva� počas prerušenia práce.

15.4 Stále ubytovacie priestory, ak nie sú využívané len výnimočne, majú primerané hygienické vybavenie,
oddychovú miestnos� a miestnos� na pobyt vo vo¾nom čase.
Stále ubytovacie priestory sú zariadené lôžkami, skriňami, stolmi a stoličkami v závislosti od počtu
zamestnancov a ich usporiadanie závisí od prítomnosti zamestnancov oboch pohlaví.

15.5. V oddychových miestnostiach alebo v ubytovacích priestoroch sú vykonané príslušné opatrenia na
ochranu nefajčiarov v súlade so zákonom.

16. Priestory na oddych pre tehotné ženy a dojčiace matky

       Tehotné ženy a dojčiace matky majú možnos� oddychova� v ležiacej polohe v primeraných podmienkach.

17. Zamestnanci so zníženou pracovnou schopnos�ou

Pracoviská, na ktorých pracujú zamestnanci so zníženou pracovnou schopnos�ou, dvere, chodby, schodiská,
sprchy, umývadlá a záchody, ktoré takí zamestnanci používajú, sú bezbariérovo prístupné.

18. Rôzne ustanovenia

18.1 Okolie a obvod staveniska sú označené a usporiadané tak, aby boli jasne vidite¾né a identifikovate¾né.

18.2 Pre zamestnancov pracujúcich na stavenisku je zabezpečené dostatočné množstvo pitnej vody alebo iné
vhodné nealkoholické nápoje, a to aj pre zamestnancov pracujúcich vo vnútorných priestoroch a pre
zamestnancov pracujúcich v blízkosti týchto pracovísk.
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18.3 Zamestnanci majú
     — k dispozícii zariadenia, v ktorých môžu konzumova� jedlo v prijate¾ných podmienkach,
     — pod¾a potreby k dispozícii zariadenia na individuálnu prípravu stravy v prijate¾ných podmienkach.

B. OSOBITNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA STAVENISKO

Ak to osobitné podmienky na stavenisku vyžadujú, nasledujúce rozdelenie minimálnych požiadaviek na
oddiel I a oddiel II nie je záväzné.

Oddiel I
Pracoviská vo vnútorných priestoroch

1. Stabilita a pevnos�

    Pracoviská majú konštrukciu a pevnos� primeranú charakteru ich používania.

2. Dvere núdzových východov

2.1 Dvere núdzových východov sa otvárajú smerom von.
Dvere núdzových východov nie sú zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval
jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich má použi� v prípade ohrozenia.

2.2 Núdzové východy nie sú vybavené posuvnými alebo otáčavými dverami.

3. Vetranie

3.1 Ak sa používa klimatizácia alebo nútené vetranie, zariadenie nevytvára prievan, ktorý by zamestnancom
zhoršoval pracovnú pohodu.

3.2 Usadeniny alebo znečistenia, ktoré by mohli znečis�ovaním ovzdušia bezprostredne ohrozi� zdravie zamest-
nancov, sú bez zbytočného odkladu odstránené.

4. Teplota

4.1 Teplota v oddychových priestoroch, miestnostiach pre obslužný personál, hygienických zariadeniach,
v jedálňach a miestnostiach na poskytovanie prvej pomoci je primeraná účelu ich používania.

4.2 Okná, strešné okná, svetlíky a sklené steny umožňujú tienenie pred nadmerným slnečným svetlom so
zrete¾om na charakter práce a na využívaný priestor.

5. Prirodzené a umelé osvetlenie

Pracoviská sú v čo najväčšej miere osvetlené prirodzeným svetlom a vybavené umelým osvetlením primeraným
požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov.

6. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

6.1 Podlahy pracovísk nemajú nebezpečné nerovnosti, otvory alebo šikmé plochy, sú pevné, stabilné a ne-
šmyk¾avé.

6.2 Podlahy, steny a stropy v miestnostiach sú vyhotovené tak, aby sa dali primerane čisti� a udržiava�
v hygienicky bezchybnom stave.

6.3 Prieh¾adné alebo priesvitné steny, najmä celosklené priečky v miestnostiach alebo v blízkosti pracovísk
a komunikácií, sú vidite¾ne označené a vyrobené z bezpečných materiálov alebo sú zo strany takých miest
alebo komunikácií zabezpečené, aby sa zabránilo kontaktu zamestnancov s týmito stenami a možnosti ich
zranenia v dôsledku rozbitia takých stien.
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 7. Okná, strešné okná a svetlíky

7.1 Zamestnanci majú možnos� bezpečným spôsobom otvori�, zatvori�, nastavi� alebo zaisti� okná, strešné
okná, svetlíky a vetracie zariadenia. V otvorenej polohe neohrozujú zamestnancov.

7.2 Okná, strešné okná a svetlíky sú navrhované spolu s vybavením alebo sú vybavené zariadeniami, ktoré
umožnia ich čistenie bez rizika pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnos� alebo pre prítomných
zamestnancov.

 8. Dvere a brány

8.1 Umiestnenie, počet a rozmery dverí a brán a materiál použitý na ich konštrukciu závisia od charakteru
a použitia miestností alebo priestorov.

8.2 Prieh¾adné dvere sú primerane a vidite¾ne označené.

8.3 Výkyvné dvere a brány sú prieh¾adné alebo majú prieh¾adné alebo priesvitné plochy.

8.4 Prieh¾adné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach, ak nie sú vyrobené z bezpečných materiálov,
sú chránené pred rozbitím, ak existuje riziko poranenia zamestnancov pri ich rozbití.

 9. Komunikácie

Ak to vyžaduje používanie a vybavenie miestností, komunikácie sú v záujme ochrany zamestnancov vidite¾ne
vyznačené.

10. Osobitné opatrenia pre pohyblivé schody a prepravníky

Prevádzka pohyblivých schodov a prepravníkov je spo¾ahlivá a bezpečná.
Pohyblivé schody a prepravníky sú vybavené potrebnými bezpečnostnými zariadeniami, ako aj ¾ahko identifi-
kovate¾nými a ¾ahko prístupnými núdzovými vypínacími prvkami.

11. Rozmery miestností a vo¾ný priestor v miestnostiach

Pracovné priestory majú dostatočnú podlahovú plochu a výšku, ktoré zamestnancom umožnia pracova� bez
ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo zníženia pracovnej pohody.

Oddiel II
Pracoviská vo vonkajších priestoroch

1. Stabilita a pevnos�

1.1 Vyvýšené alebo v hĺbke umiestnené pohyblivé pracoviská alebo pevné pracoviská sú zabezpečené proti
prevrhnutiu a sú stabilné, pritom sa dbá na

     — počet zamestnancov, ktorí na nich pracujú,
     — najväčšie možné za�aženie a rozloženie za�aženia,
     — pôsobenie vonkajších vplyvov.

Ak nosné a iné časti týchto pracovísk nie sú zabezpečené proti prevrhnutiu, je potrebné zabezpeči� ich
stabilitu vhodným a bezpečným spôsobom upevnenia, aby sa zabránilo každému neželate¾nému pohybu
celých pracovísk alebo ich častí.

1.2 Kontrola
Stabilita a pevnos� sa vhodným spôsobom kontrolujú, osobitne po prípadnej zmene výšky alebo hĺbky
pracovného miesta.
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2. Energetické rozvody

2.1 Energetické rozvody na stavenisku, najmä ak sú vystavené vonkajším vplyvom, sa pravidelne kontrolujú
a udržiavajú.

2.2 Energetické rozvody, ktoré sú na stavenisku pred začatím prác, sú identifikované, prekontrolované
a zrete¾ne označené.

2.3 Existujúce elektrické dia¾kové vedenia sa, ak je to možné, preložia mimo staveniska alebo sa vypnú. Ak to
nie je možné, je potrebné ohraniči� ich prekážkou a umiestni� tam pokyny, aby dopravné prostriedky
a energetické rozvody na stavenisku boli mimo týchto dia¾kových vedení.
Vhodné upozornenie alebo závesná ochrana vzdušných energetických rozvodov sa umiestni tak, aby pod
nimi mohli prechádza� dopravné prostriedky.

3. Vplyv počasia

Zamestnanci sú chránení pred vplyvmi počasia, ktoré by mohli ohrozi� ich bezpečnos� a zdravie.

4. Pád predmetov

Zamestnanci sú chránení pred pádom predmetov kolektívnymi ochrannými prostriedkami, ak je to technicky možné.
Materiály a pracovné zariadenia sú uložené alebo navŕšené tak, aby nemohli skĺznu� alebo zrúti� sa.
Ak je to potrebné, na stavenisku sú umiestnené zastrešené priechody alebo je zabránený prístup k nebezpečným
priestorom.

5. Pád z výšky

5.1 Pádu z výšky sa zabráni technickými opatreniami, predovšetkým pevným a dostatočne vysokým zábradlím,
ktoré má aspoň zarážku pri podlahe, držadlo pre ruky („madlo“) a strednú výstuhu, alebo iným rovnocenným
riešením.

5.2 Práce vo výškach možno vykonáva�, len ak sa použijú vhodné prostriedky kolektívneho zabezpečenia,
napríklad zábradlia, plošiny alebo záchytné siete.
Ak povaha prác neumožňuje použi� tieto zariadenia, poskytnú sa vhodné prostriedky umožňujúce prístup
a  použijú sa prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.

6. Lešenia a rebríky

6.1 Každé lešenie je odborne navrhnuté, montované a udržiavané, aby bolo bezpečné po statickej, funkčnej
a pracovnej stránke.

6.2 Pracovné plošiny, lávky a prístupy sú montované, navrhované, dimenzované, chránené a používané tak,
aby zamestnancov chránili pred pádom a pádom predmetov.

6.3 Lešenia skontroluje odborne spôsobilá osoba
a)  pred ich prevzatím,
b)  v pravidelných intervaloch,
c)  po  prestavbe,  po  dočasnom  prerušení  prác,  po  mimoriadnych  poveternostných  vplyvoch  alebo po

 seizmickom otrase a po každom inom prípade, ktorý by mohol vplýva� na ich pevnos� a stabilitu.

6.4 Rebríky sú dostatočne pevné a riadne udržiavané.
Správne sa používajú na príslušných miestach a na účely, na ktoré boli určené.

6.5 Pojazdné lešenia sú zabezpečené proti neželanému pohybu.

7. Zdvíhacie zariadenia

7.1 Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo vrátane ich súčastí, upevnení, kotvení a podpier sú
a)  odborne navrhované a montované a dostatočne pevné pri ich používaní,
b)  bezpečne umiestnené a používané,
c)  udržiavané v prevádzkyschopnom stave,
d)  kontrolované, pravidelne prezerané a skúšané v súlade s osobitnými predpismi,
e)  obsluhované odborne spôsobilými osobami.
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7.2 Na zdvíhacích zariadeniach a ich príslušenstve je na vidite¾nom mieste označená hodnota ich maximál-
neho prípustného za�aženia.

7.3 Zdvíhacie zariadenia a ich príslušenstvo sa používajú len na účel, na ktorý boli navrhnuté.

 8. Dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom

8.1 Všetky dopravné prostriedky, stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom sú
a)  odborne navrhované a konštruované pod¾a ergonomických zásad,
b)  udržiavané v prevádzkyschopnom stave,
c)  správne používané.

8.2 Vodiči a obsluha strojov na zemné práce a strojov na manipuláciu s materiálom sú odborne spôsobilí.

8.3 Je potrebné vykona� opatrenia na zabránenie pádu dopravných prostriedkov, strojov na zemné práce
a strojov na manipuláciu s materiálom do výkopov alebo do vody.

8.4 Stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom sú vybavené takými konštrukciami, ktoré
vodiča chránia pred pritlačením pri prevrátení stroja alebo pred pádom predmetov a materiálov.

 9. Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky

9.1 Pracovné prostriedky vrátane zariadení, strojov a  ručného náradia s pohonom alebo bez neho sú
a)  odborne navrhované a vyhotovované pod¾a ergonomických zásad,
b)  udržiavané v prevádzkyschopnom stave,
c)  používané len na práce, na ktoré boli navrhnuté,
d)  obsluhované odborne spôsobilými osobami.

9.2 Zariadenia a pracovné prostriedky s tlakovým médiom sú kontrolované v súlade s predpismi a pravidelne
prehliadané a skúšané.

10. Výkopy, šachty, práce v podzemí, tunely a zemné práce

10.1 Pri výkopoch, v šachtách, v tuneloch a pri vykonávaní prác pod zemou sa vykonajú vhodné bezpečnostné
opatrenia, ktoré
a)  pozostávajú z vhodného ochranného zariadenia, napríklad debnenia, vystuženia alebo svahovania,
b)  zabraňujú nebezpečenstvu pádu osôb, materiálu a predmetov alebo zaplaveniu,
c)  umožňujú dostatočné vetranie na pracoviskách a poskytujú dostatok vzduchu na dýchanie,
d) umožňujú zamestnancom v prípade požiaru alebo pri prieniku vody alebo materiálu uniknú� do

bezpečia.

10.2 Pred začatím zemných prác sa vykonajú také opatrenia, aby sa zistilo a  na minimum znížilo akéko¾vek
ohrozenie súvisiace s podzemnými energetickými rozvodmi.

10.3 Zaistí sa bezpečný zostup do výkopu a výstup z neho.

10.4 Vykopaná zemina, materiály a pohybujúce sa vozidlá sú umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od výkopu.
Ak je to potrebné, vybudujú sa primerané zábrany.

11. Búracie práce

Ak pri búracích prácach budov alebo konštrukcií hrozí riziko,
a) vykonajú sa vhodné opatrenia a  použijú sa bezpečné pracovné postupy,
c) práca je plánovaná a vykonávaná len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.

12. Konštrukcie, debnenia a �ažké prefabrikáty

12.1 Konštrukcie (napríklad kovové, drevené) a ich časti, debnenia, prefabrikáty, dočasné nosníky a podpery
sa montujú a rozoberajú len pod stálym dozorom zodpovednej osoby.

12.2 Na ochranu zamestnancov pred nebezpečenstvom, ktoré vyplýva z dočasnej krehkosti alebo zo straty
stability konštrukcie, sa vykonávajú primerané bezpečnostné opatrenia.
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12.3 Debnenia, dočasné nosníky a podpery sú navrhované, montované a udržiavané tak, aby odolali predpo-
kladanému za�aženiu.

13. Ochranné steny a kesóny

13.1 Ochranné steny a kesóny sú
a) odborne vyhotovené z vhodných a odolných materiálov s primeranou pevnos�ou,
b) primerane vybavené tak, aby sa zamestnanci mohli zachráni� v prípade prívalu vody a materiálov.

13.2 Ochranná stena alebo kesón sa môže montova�, meni� alebo rozobera� len pod stálym dozorom
zodpovednej osoby.

13.3 Ochranné steny a kesóny v pravidelných intervaloch kontroluje zodpovedná osoba.

14. Práce na streche

14.1 Ak je potrebné zabráni� ohrozeniu alebo ak výška strechy alebo jej sklon prekračujú určené hodnoty,
použijú sa prostriedky kolektívneho zabezpečenia proti pádu zamestnancov a proti pádu náradia,
nástrojov, materiálov alebo iných predmetov.

14.2 Aby zamestnanci mohli pracova� a pohybova� sa na strechách alebo iných plochách z materiálov, ktorých
nosnos� nie je primeraná, vykonajú sa opatrenia na zabránenie vstupu na tieto plochy alebo pádu z výšky.
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511

V Y H L Á Š K A
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. novembra 2001

o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok
a nových chemických látok pre život a zdravie ¾udí a pre životné prostredie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 13 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemic-
kých látkach a chemických prípravkoch (ïalej len „zá-
kon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Podrobnosti o hodnotení rizika existujúcich che-
mických látok pre život a zdravie ¾udí z h¾adiska
toxicity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Podrobnosti o hodnotení rizika existujúcich che-
mických látok pre život a zdravie ¾udí z h¾adiska fyzi-
kálno-chemických vlastností sú uvedené v prílohe
č. 2.

(3) Podrobnosti o hodnotení rizika existujúcich che-

mických látok pre životné prostredie sú uvedené v prí-
lohe č. 3.

(4) Podrobnosti o hodnotení rizika nových chemic-
kých látok pre život a zdravie ¾udí z h¾adiska toxicity
sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Podrobnosti o hodnotení rizika nových chemic-
kých látok pre život a zdravie ¾udí z h¾adiska fyzikál-
no-chemických vlastností sú uvedené v prílohe č. 5.

(6) Podrobnosti o hodnotení rizika nových chemic-
kých látok pre životné prostredie sú uvedené v prílohe
č. 6.

§ 2

Účinnos�

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

¼ubomír Harach v. r.
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PODROBNOSTI O HODNOTENÍ RIZIKA EXISTUJÚCICH CHEMICKÝCH LÁTOK
PRE ŽIVOT A ZDRAVIE ¼UDÍ Z H¼ADISKA TOXICITY

Čas� A

Pri hodnotení rizika vychádza Centrum pre chemické látky a prípravky (ïalej len „centrum“) v spolupráci
s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo zdravotníctva“)
a) z účinkov chemickej látky (ïalej len „látka“), a to

1. akútnej toxicity,
2. dráždivosti,
3. žieravosti,
4. senzibilizácie,
5. toxicity opakovanej dávky,
6. mutagénnosti,
7. karcinogénnosti,
8. poškodenia reprodukcie,

b) zo skupiny ¾udskej populácie, a to
1. exponovaných zamestnancov,
2. spotrebite¾ov,
3. ¾udí exponovaných nepriamo prostredníctvom životného prostredia.

Čas� B

1. Identifikácia nebezpečenstva
Cie¾om je identifikácia účinku a preskúmanie predbežnej klasifikácie v rámci dostupných údajov.

2. Hodnotenie vz�ahu dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku
2.1. Pre toxicitu opakovanej dávky a poškodenie reprodukcie musí by� hodnotený vz�ah dávky k odozve, a keï je

to možné, identifikovaná úroveň, pri ktorej ešte neboli pozorované žiadne nepriaznivé účinky (ïalej len
„NOAEL“). Ak nie je možné NOAEL identifikova�, musí by� identifikovaná najnižšia dávka alebo koncentrácia
spojená s nepriaznivým účinkom, t. j. najnižšia úroveň pozorovaného nepriaznivého účinku (ïalej len „LOAEL“).

2.2. Pre akútnu toxicitu, žieravos� a dráždivos� obyčajne nie je možné odvodi� NOAEL alebo LOAEL na základe
výsledkov testov vykonaných pod¾a § 13 zákona. Pre akútnu toxicitu musí by� odvodená hodnota stredne letálnej
dávky (LD

50
) alebo stredne letálnej koncentrácie (LC

50
), alebo kde bol použitý postup stabilnej dávky, musí by�

odvodená rozlišovacia dávka. Pre ostatné účinky musí by� postačujúce stanovenie, či látka má prirodzenú
schopnos� spôsobi� takéto účinky.

2.3. Pre mutagénnos� a karcinogénnos� musí by� postačujúce stanovenie, či látka má prirodzenú schopnos� spôsobi�
takéto účinky. Ak možno demonštrova�, že látka identifikovaná ako karcinogén nepoškodzuje reprodukciu,
bude vhodné identifikova� NOAEL alebo LOAEL, ako je uvedené v bode 2.1.

2.4. S oh¾adom na senzibilizáciu kože a respiračnú senzibilizáciu, ak nie je zhoda o možnosti identifikovania dávky
alebo koncentrácie, pri ktorej je pri subjekte už senzibilizovanom na danú látku výskyt nepriaznivých účinkov
nepravdepodobný, musí by� postačujúce hodnotenie, že látka má prirodzenú schopnos� vyvola� takéto účinky.

2.5. Ak sú k dispozícii údaje o toxicite odvodené z pozorovaní expozície človeka, napríklad informácie z centier pre
otravy alebo epidemiologické štúdie, musia sa tieto údaje pri hodnotení rizika osobitne zoh¾adňova�.

3. Hodnotenie expozície
3.1. Musí by� vykonané pre každú skupinu ¾udskej populácie, pre ktorú je vplyv expozície látky známy alebo ho

možno odôvodnene predvída�. Cie¾om hodnotenia je kvantitatívny alebo kvalitatívny odhad dávky alebo
koncentrácie látky, ktorej ¾udská populácia je alebo môže by� exponovaná. Takýto odhad musí bra� do úvahy
priestorové alebo časové variácie v modeli expozície.

Príloha č. 1
k vyhláške č. 511/2001 Z. z.
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3.2. Ak je to vhodné, musí bra� do úvahy najmä
 1. dostatočne zmerané expozičné údaje,
 2. množstvo, v ktorom sa látka vyrába alebo dováža,
 3. formu, v ktorej sa látka vyrába alebo dováža alebo v ktorej sa látka používa [napríklad látka sama alebo

obsiahnutá v chemickom prípravku (ïalej len „prípravok“)],
 4. model používania a stupeň zachytávania,
 5. spracovate¾ské údaje, kde je to závažné,
 6. fyzikálno-chemické vlastnosti látky vrátane tých, ktoré získava spracovaním (napríklad tvorba aerosólu),
 7. rozkladné produkty alebo produkty premeny,
 8. pravdepodobné cesty expozície a možnos� absorpcie,
 9. frekvenciu a trvanie expozície,
10. typ a ve¾kos� špecifickej exponovanej ¾udskej populácie, ak sú takéto informácie k dispozícii; ak sú

k dispozícii vhodne namerané reprezentatívne expozičné údaje, musia by� pri hodnotení expozície osobitne
zoh¾adnené. Kde sú pre odhad expozičných hladín použité výpočtové metódy, musia by� aplikované
primerané modely. Musia sa tiež zoh¾adni� závažné údaje z monitorovania látok s analogickým použitím
a modelmi expozície alebo s analogickými vlastnos�ami,

11. pri látke obsiahnutej v prípravku, ak je klasifikovaný na základe toxikologických vlastností alebo ak sú iné
podklady, ktoré odôvodňujú obavy, musí sa hodnoti� expozícia prípravku s prihliadnutím na expozíciu
vplyvu látky v tomto prípravku.

4. Charakterizácia rizika
4.1. Ak pre akýko¾vek z účinkov uvedených v časti A  bola identifikovaná NOAEL alebo LOAEL, charakterizácia

rizika vo vz�ahu ku každému z týchto účinkov musí obsahova� porovnanie NOAEL alebo LOAEL s odhadom
dávky alebo koncentrácie, ktorej bude ¾udská populácia exponovaná. Ak je k dispozícii kvantitatívny odhad
expozície, musí by� odvodený pomer hladiny expozície NOAEL alebo LOAEL. Na základe porovnania kvantita-
tívneho alebo kvalitatívneho odhadu expozície s NOAEL alebo LOAEL ministerstvo zdravotníctva v spolupráci
s centrom musí identifikova� výsledky charakterizácie rizika vo vz�ahu k týmto účinkom.

4.2. Ak pre akýko¾vek z účinkov uvedených v časti A nebola NOAEL alebo LOAEL stanovená, charakterizácia rizika
vo vz�ahu ku každému z týchto účinkov musí ma� za následok hodnotenie, a to na základe kvantitatívnych
alebo kvalitatívnych informácií o závažnej expozícii pre ¾udskú populáciu a na základe zváženia pravdepodob-
nosti, že sa účinok vyskytne. Po vykonaní hodnotenia ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s centrom
indikuje výsledky charakterizácie rizika vo vz�ahu k týmto účinkom.
Ak napriek tomu, že NOAEL alebo LOAEL nebola stanovená, testovacie výsledky poukazujú na vz�ah medzi
dávkou a koncentráciou a závažnos�ou nepriaznivého účinku alebo ak v spojitosti s testovacou metódou
vyžadujúcou použitie len jednej dávky alebo koncentrácie možno hodnoti� relatívnu závažnos� účinku, pri
hodnotení pravdepodobnosti výskytu účinku sa takéto informácie musia tiež bra� do úvahy.

4.3. Pri charakterizácii rizika ministerstvo zdravotníctva a centrum prihliadajú najmä na
1. neistotu vyplývajúcu okrem iných faktorov z variability experimentálnych údajov a z vnútrodruhových

a medzidruhových odchýlok,
2. povahu a závažnos� účinku,
3. ¾udskú populáciu, na ktorú sa vz�ahujú kvantitatívne alebo kvalitatívne informácie o expozícii.

5. Charakterizáciu rizika možno vykonáva� vo vz�ahu k viac ako jednému potenciálnemu nepriaznivému účinku
alebo ¾udskej populácii posúdením výsledku charakterizácie rizika pre každý účinok. Rozličné výsledky
hodnotenia rizika sa spracujú do záverov, ktoré sa postúpia Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo hospodárstva“).
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PODROBNOSTI O HODNOTENÍ RIZIKA EXISTUJÚCICH CHEMICKÝCH LÁTOK
PRE ŽIVOT A ZDRAVIE ¼UDÍ Z H¼ADISKA FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

Čas� A

Pri hodnotení rizika centrum a ministerstvo zdravotníctva hodnotia potenciálne nepriaznivé účinky, ktoré sa
môžu vyskytnú� u exponovaných alebo pravdepodobne exponovaných zamestnancov, spotrebite¾ov, ¾udí expono-
vaných nepriamo prostredníctvom životného prostredia látkami s fyzikálno-chemickými vlastnos�ami, ako sú
najmä výbušnos�, hor¾avos�, oxidačný potenciál.

Čas� B

1. Identifikácia nebezpečenstva je preskúmanie účinku predbežne klasifikovanej látky za použitia všetkých
dostupných údajov.

2. Hodnotenie rizika expozície fyzikálno-chemických vlastností existujúcich látok pre zdravie ¾udí sa vykoná
posudzovaním účinkov existujúcej látky na ¾udskú populáciu, a to
a) identifikáciou nebezpečenstva,
b) charakterizáciou rizika s celkovým zhrnutím záverov hodnotenia rizika.

3. Charakterizácia rizika obsahuje hodnotenie pravdepodobnosti, že za známych alebo odôvodnene predvídate¾-
ných podmienok použitia sa prejaví nepriaznivý účinok. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s centrom
indikuje výsledky charakterizácie rizika.

4. Charakterizáciu rizika možno vykonáva� vo vz�ahu k viac ako jednému potenciálnemu nepriaznivému účinku
alebo ¾udskej populácii posúdením výsledku charakterizácie rizika pre každý účinok. Výsledky hodnotenia rizika
sa spracujú do záverov, ktoré sa postúpia ministerstvu hospodárstva.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 511/2001 Z. z.

Strana 5356 Zbierka zákonov č. 511/2001 Čiastka 203



PODROBNOSTI O HODNOTENÍ RIZIKA EXISTUJÚCICH CHEMICKÝCH LÁTOK
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri hodnotení rizika vychádza centrum v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo životného prostredia“) z možných ekotoxikologických účinkov na životné prostredie.

1. Identifikácia nebezpečenstva, preskúmanie účinku predbežne klasifikovanej látky za použitia všetkých dostup-
ných a známych údajov o látke.

2. Hodnotenie vz�ahu dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku
a) je prognózovanie koncentrácie látky, pri ktorej sa neočakáva výskyt nepriaznivých účinkov v oblasti životného

prostredia. Táto koncentrácia je známa ako predpokladaná koncentrácia nulového účinku (ïalej len „PNEC“).
Ak nie je možné stanovi� PNEC, vykoná sa kvalifikovaný odhad vz�ahu dávky k odozve alebo koncentrácie
k účinku,

b) PNEC sa vypočíta za použitia hodnotiaceho faktora k hodnotám vyplývajúcim z testov na organizmoch, t. j.
stredne letálnej dávky (LD

50
), stredne letálnej koncentrácie (LC

50
), stredne účinnej koncentrácie (EC

50
), koncen-

trácie spôsobujúcej 50 % inhibíciu daného parametra, napríklad rastu (IC
50

), úrovne koncentrácie, pri ktorej
neboli pozorované žiadne účinky (NOEL

(C)
), alebo najnižšej úrovne koncentrácie, pri ktorej bol účinok pozorovaný

(LOEL
(C)

), alebo inej vhodnej metódy,
c) hodnotiaci faktor je vyjadrenie stupňa neistoty pri odhade testovaných údajov z obmedzeného počtu druhov pre

reálne životné prostredie. Preto vo všeobecnosti platí, že čím podrobnejšie sú údaje a dlhšie trvajúce testy, tým
menší je stupeň neistoty a ve¾kos� hodnotiaceho faktora. Hodnotiaci faktor poriadku 1000 sa charakteristicky
aplikuje na hodnotu L(E)

50
 odvodenú z výsledkov testovania na akútnu toxicitu, ale tento faktor sa môže zmenši�

vo svetle iných závažných informácií. Nižší hodnotiaci faktor sa charakteristicky aplikuje na NOEC odvodenú
z výsledkov testovania na dlhodobú a chronickú toxicitu.

3. Hodnotenie expozície
a) je prognózovanie koncentrácie látky, ktorá sa môže nachádza� v životnom prostredí. Táto koncentrácia je známa

ako predpokladaná environmentálna koncentrácia (ïalej len „PEC“). Ak v niektorých prípadoch nie je možné
stanovi� PEC, vykoná sa kvalifikovaný odhad expozície,

b) PEC, alebo ak je to nevyhnutné, kvalifikovaný odhad expozície je potrebné stanovi� len pre tie oblasti životného
prostredia, pre ktoré sú známe alebo odôvodnene predpokladané emisie, vypúš�anie, zneškodňovanie alebo
rozšírenie látky,

c) ak je to vhodné, hodnotenie expozície vychádza najmä z
1. dostatočne zmeraných expozičných údajov,
2. množstva, v ktorom sa látka vyrába alebo dováža,
3. formy, v ktorej sa látka vyrába, dováža alebo v ktorej sa látka používa (napríklad látka sama alebo ako zložka
    prípravku),
4. modelu používania a stupňa zadržiavania,
5. spracovate¾ských údajov, kde je to závažné,
6. fyzikálno-chemických  vlastností  látky, najmä teploty topenia, teploty varu, tlaku pár, povrchového napätia,
    rozpustnosti vo vode, rozde¾ovacieho koeficienta n-oktanol k vode,
7. rozkladných produktov alebo produktov premeny,
8. pravdepodobných ciest expozície do oblastí životného prostredia a potenciálu pre absorpciu alebo desorpciu
    a degradáciu,
9. frekvencie a doby expozície,

d) ak sú k dispozícii vhodne namerané reprezentatívne expozičné údaje, musia by� pri hodnotení expozície osobitne
zoh¾adnené. Ak sa na odhad expozičných koncentrácií použijú výpočtové metódy, musia by� aplikované
primerané modely. Ak je to v individuálnom prípade vhodné, musia sa zoh¾adni� závažné údaje z monitorovania
látok s analogickým použitím a modelmi expozície alebo s analogickými vlastnos�ami.

4. Charakterizácia rizika
a) pre akúko¾vek oblas� životného prostredia musí klasifikácia rizika, ak je to možné, obsahova� porovnanie PEC

s PNEC, aby mohol by� odvodený pomer PEC k PNEC. Ak je pomer PEC k PNEC rovný 1 alebo menší,

Príloha č. 3
k vyhláške č. 511/2001 Z. z.
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charakterizácia rizika musí vies� k tomu, že v súčasnosti nie sú potrebné žiadne ïalšie informácie alebo testovanie
ani žiadne opatrenia na znižovanie rizika okrem tých, ktoré sú už aplikované. Ak je pomer rovný 1 alebo väčší,
ministerstvo životného prostredia v spolupráci s centrom na základe ve¾kosti tohto pomeru a iných dôležitých
faktorov, najmä
1. indikácií o potenciáli biologickej akumulácie,
2. tvaru krivky toxicity k času v testovaní ekotoxicity,
3. indikácií o iných nepriaznivých účinkoch na základe štúdií toxicity, napríklad klasifikácie ako mutagén,

jedovatá alebo ve¾mi jedovatá, alebo škodlivá s označením špecifického rizika (R-vetou) R40 Možné riziká
ireverzibilných účinkov alebo R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii,

4. údajov o štruktúre analogických látok,
posúdi, či sa na objasnenie predmetu záujmu budú požadova� ïalšie informácie a/alebo testovanie alebo či sú
potrebné opatrenia na zníženie rizika,

b) ak pomer PEC k PNEC nie je možné odvodi�, charakterizácia rizika musí obsahova� kvalitatívne hodnotenie
pravdepodobnosti, že sa nejaký účinok vyskytuje za bežných podmienok expozície alebo sa bude vyskytova� za
očakávaných podmienok expozície. Po vykonaní takéhoto hodnotenia a po zvážení dôležitých faktorov uvedených
v písmene a) bodoch 1 až 4 centrum v spolupráci s ministerstvom životného prostredia indikuje výsledky
charakterizácie rizika vo vz�ahu k týmto účinkom.

5. Celkové zhrnutie záverov sa vykoná prostredníctvom klasifikácie rizika vo vz�ahu k viac ako jednej oblasti
životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s centrom posúdi výsledky hodnotenia
rizika pre každú oblas�. Po skončení hodnotenia rizika ministerstvo životného prostredia preskúma rozličné
výsledky a vypracuje celkové zhrnutie záverov vo vz�ahu k celkovým environmentálnym účinkom látky a postúpi
ich ministerstvu hospodárstva.
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PODROBNOSTI O HODNOTENÍ RIZIKA NOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK
PRE ŽIVOT A ZDRAVIE ¼UDÍ Z H¼ADISKA TOXICITY

Čas� A

Pri hodnotení rizika sa zoh¾adňujú
a) účinky, a to

1. akútna toxicita,
2. podráždenos�,
3. žieravos�,
4. senzibilizácia,
5. opakovaná dávka toxicity,
6. mutagénnos�,
7. karcinogénnos�,
8. toxicita poškodzujúca reprodukciu,

b) skupiny ¾udskej populácie, ktorá môže by� pravdepodobne exponovaná, a to
1. zamestnanci,
2. spotrebitelia,
3. ¾udia exponovaní nepriamo prostredníctvom životného prostredia.

Čas� B

1. Identifikácia nebezpečenstva
1.1. Ak sa vykonal test primeraný identifikácii nebezpečenstva vo vz�ahu k určitému účinku, ale výsledky neviedli

ku klasifikácii, posúdi sa vz�ah dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku; charakterizácia rizika vo vz�ahu
k tomuto účinku nebude potrebná, ak neexistujú žiadne iné odôvodnené príčiny, napríklad pozitívne výsledky
testovania mutagénnosti in vitro.

1.2. Ak sa ešte nevykonal test primeraný identifikácii nebezpečenstva vo vz�ahu k určitému účinku alebo vlastnosti,
nebude sa s týmto účinkom alebo vlastnos�ou uvažova� pri hodnotení rizika, ak neexistujú iné odôvodnené
príčiny na znepokojenie, napríklad úvahy o expozícii alebo indikácii potenciálnej toxicity.

2. Posúdenie vz�ahu dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku
2.1. Pri opakovanej a reprodukčnej toxicite sa posúdi vz�ah dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku a v prípa-

doch, keï je to možné, identifikuje sa najvyššia hladina, pri ktorej ešte neboli pozorované účinky (NOAEL). Ak
nie je možné identifikova� NOAEL, stanoví sa najnižšia dávka alebo koncentrácia, pri ktorej bol zistený
nepriaznivý účinok (LOAEL).

2.2. Pri akútnej toxicite, žieravosti a podráždení nie je spravidla možné odvodi� NOAEL alebo LOAEL na základe
výsledkov testov, ktoré sa vykonali pod¾a zákona. Pri akútnej toxicite sa stanoví hodnota stredne letálnej dávky
(LD

50
) alebo stredne letálnej koncentrácie (LC

50
), alebo tam, kde sa použil postup so stabilnou dávkou, určí sa

rozlišovacia dávka. Pri ostatných účinkoch sa dostatočne určí, či má látka vnútornú schopnos� spôsobi� takéto
účinky.

2.3. Pre mutagénnos� a karcinogénnos� je postačujúce zistenie, že látka má vnútornú schopnos� spôsobi� uvedené
účinky. Ak sa však preukázalo, že látka identifikovaná ako karcinogén nemá reprodukčnú toxicitu, určí sa
NOAEL alebo LOAEL.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 511/2001 Z. z.
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2.4. V prípade senzibilizácie kože a respiračnej senzibilizácie, ak nie je zhoda o možnosti identifikovania dávky alebo
koncentrácie, pri ktorej je nepravdepodobné, že látka bude vykazova� uvedené účinky, zhodnotí sa prirodzená
schopnos� látky takéto účinky spôsobi�.

3. Hodnotenie expozície
3.1. Hodnotenie expozície sa vykoná pre tú skupinu ¾udskej populácie, o ktorej sa predpokladá, že bude exponovaná

látkou.

3.2. Hodnotenie expozície je založené na údajoch a informáciách poskytovaných pod¾a § 4 a 7 zákona a na iných
dostupných a podstatných informáciách. Pritom sa primerane zoh¾adňujú
1. merané údaje o expozícii,
2. množstvo látky na trhu,
3. forma látky, s ktorou sa obchoduje, alebo forma, v ktorej sa používa (napríklad látka sama alebo ako zložka

prípravku),
4. kategória používania a stupeň obmedzenia,
5. údaje o spracovaní,
6. fyzikálno-chemické vlastnosti látky vrátane tých, ak je to podstatné, ktoré boli prenesené procesom

(napríklad tvorba aerosólu),
7. pravdepodobná cesta expozície a potenciál pre absorpciu,
8. početnos� a trvanie expozície,
9. typ a ve¾kos� špecifickej exponovanej ¾udskej populácie, ak sú takéto informácie k dispozícii.

3.3. Ak sa na odhad hladín expozície používajú metódy predpovedania, uprednostnia sa závažné údaje z monitoro-
vania látok s analogickým využitím a modelmi expozície.

3.4. Ak je látka obsiahnutá v prípravku, úvaha o expozícii látky v tomto prípravku bude potrebná, iba ak je prípravok
klasifikovaný konvenčnou kalkulačnou metódou hodnotenia na základe toxikologických vlastností látky, ak
neexistujú iné odôvodnené príčiny na znepokojenie.

4. Charakterizácia rizika
4.1. Tam, kde sa pre akýko¾vek z účinkov stanoví NOAEL alebo LOAEL, bude charakterizácia rizika vo vz�ahu ku

každému z týchto účinkov obsahova� porovnanie NOAEL a LOAEL s odhadom dávky alebo koncentrácie, ktorej
bude ¾udská populácia exponovaná. Ak je k dispozícii kvantitatívny odhad expozície, odvodí sa pomer hladiny
expozície a NOAEL alebo LOAEL. Na základe porovnania kvantitatívneho alebo kvalitatívneho odhadu expozície
s NOAEL alebo LOAEL centrum prijme tento záver:
1. nová látka nevyvoláva bezprostredné znepokojenie, a preto sa nemusí znovu posudzova�, ak sa nesprís-

tupnia ïalšie informácie pod¾a § 7, 8, 10 a 12 zákona, alebo
2. nová látka vyvoláva bezprostredné znepokojenie, a preto centrum na návrh ministerstva zdravotníctva

alebo ministerstva životného prostredia rozhodne, aké ïalšie údaje a informácie sú potrebné na revidovanie
zhodnotenia, ale odloží žiados� o tieto informácie dovtedy, kým množstvo, ktoré sa uvádza na trh,
nedosiahne ïalšiu hranicu v tonáži uvedenú v § 8 ods. 2, 4 a 5 zákona,

3. nová látka vyvoláva bezprostredné znepokojenie a ïalšie údaje a informácie treba vyžiada� okamžite,
4. nová látka vyvoláva bezprostredné znepokojenie alebo ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo životného

prostredia okamžite vypracujú odporúčania na zníženie rizika.

4.2. Tam, kde sa pre niektorý z účinkov uvedených v časti A nestanovila NOAEL alebo LOAEL, bude charakterizácia
rizika vo vz�ahu ku každému z takýchto účinkov obsahova� hodnotenie, a to na základe kvantitatívnych alebo
kvalitatívnych informácií o závažnej expozícii pre ¾udskú populáciu a zváženia pravdepodobnosti, že sa účinok
vyskytne. Tam, kde napriek tomu, že NOAEL alebo LOAEL nebola stanovená, testovacie výsledky demonštrujú
vz�ah medzi dávkou a koncentráciou a závažnos�ou nepriaznivého účinku, alebo tam, kde v spojení s testovacou
metódou, ktorá znamená využitie nielen jednej dávky alebo koncentrácie, je možné vyhodnoti� relatívnu
závažnos� účinku, sa takáto informácia tiež zoberie do úvahy pri vyhodnocovaní pravdepodobnosti výskytu
účinku. Po zhodnotení centrum rozhodne, ktorý zo štyroch záverov pod¾a bodu 4.1. je aplikovate¾ný.

4.3. Centrum pri rozhodovaní, ktorý zo záverov pod¾a bodu 4.1. je aplikovate¾ný, berie do úvahy
1. neistotu vyplývajúcu okrem iných faktorov z variability experimentálnych údajov a vnútrodruhových

a medzidruhových odchýlok,
2. povahu a závažnos� účinku,
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3. ¾udskú populáciu, na ktorú sa vz�ahujú kvantitatívne alebo kvalitatívne informácie o expozícii.

5. Charakterizáciu rizika možno vykonáva� vo vz�ahu k viac ako jednému potenciálnemu nepriaznivému účinku
alebo ¾udskej populácii. V takých prípadoch bude centrum posudzova�, ktorý zo štyroch záverov pod¾a bodu
4.1. je aplikovate¾ný na každý účinok. Po skončení hodnotenia rizika nových látok pre zdravie ¾udí z h¾adiska
toxicity je potrebné vypracova� závery týkajúce sa celkovej toxicity látky.
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PODROBNOSTI O HODNOTENÍ RIZIKA NOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK
PRE ŽIVOT A ZDRAVIE ¼UDÍ Z H¼ADISKA FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

Čas� A

Pri hodnotení rizika sa zoh¾adňuje
a) vlastnos� novej látky, a to

1. výbušnos�,
2. hor¾avos�,
3. oxidačný potenciál,

b) ¾udská populácia, a to
1. zamestnanci,
2. spotrebitelia,
3. ¾udia nepriamo exponovaní prostredníctvom životného prostredia.

Čas� B

1. Identifikácia nebezpečenstva
1.1. Ak sa vykonal test primeraný identifikácii nebezpečenstva vo vz�ahu k určitej vlastnosti, ale výsledky prísluš-

ného testu na identifikáciu nebezpečenstva vo vz�ahu k danému účinku alebo vlastnosti neviedli ku klasifikácii
novej látky ako nebezpečnej, posúdi sa vz�ah dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku; charakterizácia
rizika nebude potrebná, ak neexistujú odôvodnené príčiny na znepokojenie, a nemusí sa znovu posudzova�, ak
sa nesprístupnia ïalšie údaje a informácie pod¾a § 7, 8, 10 a 12 zákona.

1.2. Ak sa ešte nevykonal test primeraný identifikácii nebezpečenstva vo vz�ahu k určitému účinku alebo vlastnosti,
nebude sa s týmto účinkom alebo vlastnos�ou uvažova� pri hodnotení rizika, ak neexistujú iné odôvodnené
príčiny na znepokojenie; charakterizácia rizika vo vz�ahu k takejto vlastnosti nebude potrebná, ak neexistujú
iné odôvodnené príčiny na znepokojenie.

2. Posúdenie expozície
Ak je potrebné vykona� charakterizáciu rizika, pod¾a bodu 1 treba stanovi� odôvodnené predvídate¾né podmienky
používania na základe informácií o novej látke.

3. Charakterizácia rizika si vyžaduje hodnotenie pravdepodobnosti, že nepriaznivý účinok bude spôsobený za
primerane predvídate¾ných podmienok používania novej látky. Ak toto hodnotenie naznačuje, že nepriaznivý
účinok nebude spôsobený, spravidla sa aplikuje záver uvedený v prílohe č. 4 časti B bode 4.1. Ak hodnotenie
naznačuje, že nepriaznivý účinok bude spôsobený, spravidla sa aplikuje záver, že nová látka vyvoláva bezpro-
stredné znepokojenie, a ïalšie údaje a informácie sa vyžadujú okamžite.

4. Ak sa vypracovali odlišné odporúčania na zníženie rizika vo vz�ahu k jednotlivým účinkom alebo ¾udským
populáciám, budú preverené, ak sa zhodnotenie rizika skončí. Centrum v spolupráci s ministerstvom zdravot-
níctva preverí jednotlivé závery a vypracuje závery vo vz�ahu k celkovému hodnoteniu rizika pre zdravie ¾udí
exponovaných účinkom látky a postúpi ich ministerstvu hospodárstva.

Príloha č. 5
k vyhláške č. 511/2001 Z. z.
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PODROBNOSTI O HODNOTENÍ RIZIKA NOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK
PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Identifikácia rizika
1.1. Pri látkach, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie pod¾a § 3 ods. 1 písm. o) zákona,

centrum posúdi, či existujú iné odôvodnené príčiny na vypracovanie charakterizácie rizika, a berie do úvahy
1. indikácie potenciálu biologickej akumulácie,
2. tvar krivky toxicity k času v testovaní ekotoxicity,
3. indikácie ostatných nepriaznivých účinkov na základe štúdií o toxicite, napríklad označenie za mutagénnu

látku, za jedovatú látku alebo ve¾mi jedovatú látku alebo škodlivú látku s označením špecifického
rizika (R-vetou) R40 Možné riziká ireverzibilných účinkov alebo R48 Nebezpečenstvo vážneho poškodenia
zdravia pri dlhodobej expozícii,

4. údaje o štrukturálne analogických látkach.

1.2. Ak centrum zistí, že existujú odôvodnené príčiny na vypracovanie charakterizácie rizika novej látky, ktorá nie
je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie, o ktorej nie sú známe dostatočné údaje o účinkoch na
organizmy a o ktorej sa predpokladá, že bude životné prostredie exponované predmetnou látkou, použije sa
záver uvedený v prílohe č. 4 časti B bode 4.1.

2. Posúdenie vz�ahu dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku
2.1. Cie¾om je predpoveda� hladinu koncentrácie látky, pod ktorou sa neočakáva výskyt nepriaznivých účinkov

v tých zložkách životného prostredia, ktoré sú predmetom záujmu. Táto koncentrácia je známa ako predpove-
daná koncentrácia, ktorá nemá účinok (PNEC). V prípadoch, ak nie je možné stanovi� PNEC, mal by sa vykona�
kvalifikovaný odhad vz�ahu dávky k odozve alebo koncentrácie k účinku.

2.2. PNEC sa stanoví na základe informácií uvedených v dokumentácii k oznámeniu novej látky, týkajúcich sa
účinkov na organizmy.

2.3. PNEC sa vypočíta za použitia hodnotiaceho faktora k hodnotám vyplývajúcim z testov na organizmoch, t. j.
stredne letálnej dávky (LD

50
), stredne letálnej koncentrácie (LC

50
), stredne účinnej koncentrácie (EC

50
), koncen-

trácie spôsobujúcej 50 % inhibíciu daného parametra, napríklad rastu (IC
50

), úrovne koncentrácie, pri ktorej
neboli pozorované žiadne účinky (NOEL

(C)
), alebo najnižšej úrovne koncentrácie, pri ktorej bol účinok pozorovaný

(LOEL
(C)

), alebo inej vhodnej metódy.

2.4. Hodnotiaci faktor je vyjadrenie stupňa neistoty pri extrapolácii testovaných údajov z obmedzeného počtu druhov
pre reálne životné prostredie. Preto vo všeobecnosti platí, že čím rozsiahlejšie sú údaje a dlhšie trvajúce testy,
tým menší je stupeň neistoty a ve¾kos� hodnotiaceho faktora. Hodnotiaci faktor poriadku 1000 sa charakteris-
ticky aplikuje na hodnotu L(E)

50
 odvodenú z výsledkov testovania na akútnu toxicitu, ale tento faktor sa môže

zmenši� na základe iných závažných informácií. Nižší hodnotiaci faktor sa charakteristicky aplikuje na NOEC
odvodenú z výsledkov testovania na dlhodobú chronickú toxicitu.

3. Hodnotenie expozície
3.1. Cie¾om hodnotenia expozície je urči� takú koncentráciu látky, ktorá je pravdepodobná v životnom prostredí.

Táto koncentrácia je známa ako predpovedaná environmentálna koncentrácia (PEC). Ak nemožno stanovi� PEC,
vypracuje sa kvalifikovaný odhad expozície.

3.2. Kvalifikovaný odhad expozície sa stanoví iba pre tie zložky životného prostredia, pre ktoré sa odôvodnene
predpokladajú emisie, výrony, likvidácia alebo distribúcia.

3.3. PEC alebo kvalifikovaný odhad expozície sa odhadne na základe údajov a informácií, ktoré sú obsiahnuté
v dokumentácii, a ak je to potrebné, do úvahy sa berú najmä
1. dostatočne zmerané expozičné údaje,
2. množstvo látky na trhu,

Príloha č. 6
k vyhláške č. 511/2001 Z. z.
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3. forma, v ktorej sa látka uvádza na trh alebo v ktorej sa používa (napríklad látka sama alebo ako zložka
prípravku),

4. model používania a stupeň zadržiavania,
5. spracovate¾ské údaje, kde je to závažné,
6. fyzikálno-chemické vlastnosti látky, najmä teplota varu, tlaku nasýtených pár, povrchového napätia,

rozpustnosti vo vode, rozde¾ovacieho koeficienta n-oktanol k vode,
7. rozkladné produkty a/alebo produkty premeny,
8. pravdepodobné cesty do zložiek životného prostredia a potenciál absorpcie alebo desorpcie a degradácie,
9. frekvencia a trvanie expozície.

3.4. Pri nových látkach, ktoré sa uvádzajú na trh v množstvách 10 ton a menej počas roka (alebo 50 ton celkove),
sa PEC alebo kvalifikovaný odhad expozície spravidla stanoví pre jednotlivé druhy miestneho prostredia,
v ktorom môže dôjs� k uvo¾neniu látky.

4. Charakterizácia rizika
4.1. Pre akúko¾vek čas� životného prostredia charakterizácia rizika vyžaduje, ak je to možné, kvalitatívne porovnanie

PEC s PNEC tak, aby bolo možné odvodi� pomer PEC k PNEC. Ak je pomer PEC k PNEC rovný 1 alebo menší,
možno uplatni� záver uvedený v prílohe č. 4 časti B bode 4.1. Ak je pomer väčší než 1, centrum posúdi na
základe ve¾kosti tohto pomeru a ostatných podstatných faktorov uvedených v bode 1.1., ktorý zo záverov
uvedených v prílohe č. 4 časti B bode 4.1. je vhodný.

4.2. Ak pomer PEC k PNEC nie je možné odvodi�, charakterizácia rizika bude obsahova� kvalitatívne hodnotenie
pravdepodobnosti, že sa nejaký účinok vyskytuje za bežných podmienok expozície. Po vypracovaní hodnotenia,
po zoh¾adnení faktorov pod¾a bodu 1.1., centrum rozhodne, ktorý zo štyroch záverov uvedených v prílohe č. 4
časti B bode 4.1. je vhodný.

5. Charakterizáciu rizika možno vykonáva� vo vz�ahu k viac ako jednej zložke životného prostredia. V takých
prípadoch bude centrum posudzova�, ktorý zo štyroch záverov uvedených v prílohe č. 4 časti B bode 4.1. je
aplikovate¾ný na každú oblas�. Po skončení posudzovania rizika centrum v spolupráci s ministerstvom životného
prostredia preverí jednotlivé závery a vypracuje celkové zhrnutie záverov vo vz�ahu k celkovým environmentál-
nym účinkom látky a postúpi ich ministerstvu hospodárstva.
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512

O Z N Á M E N I E
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 49 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.
o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona
č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z. a zákona č. 119/2000 Z. z.

výnos zo 7. novembra 2001 č. 2861/2001-100 o podmienkach na prípravu, uvádzanie do obehu
a o používaní medikovaných krmív.

Týmto výnosom sa ustanovujú
1. podmienky na prípravu, uvádzanie do obehu a používanie medikovaných krmív, ak sa používajú pri liečebných

a liečebno-ochranných zákrokoch v chovoch zvierat alebo ak sa vyžaduje ich hromadná aplikácia,
2. vzory potrebných tlačív.

Výnos nadobúda účinnos� 1. januára 2002.

Výnos je uverejnený v  čiastke 19/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno
doň nazrie� na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
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