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

z 22. augusta 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe a špecifikácii zásad hodnotenia
biocídnych výrobkov a hodnotenia biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky po -
d ¾a § 6 ods. 6 zá ko na č. 217/2003 Z. z. o pod mien kach
uve de nia bio cíd nych vý rob kov na trh a o zme ne a do pl -
ne ní nie ktorých zá ko nov (ïa lej len „zá kon“) usta no vu -
je:

§ 1 

Predmet úpravy

Táto vy hláš ka usta no vu je zá sa dy a pos tup hod no te -
nia bio cíd nych vý rob kov a hod no te nia bio cíd nych vý -
rob kov s níz kym ri zi kom na úče ly vy da nia roz hod nu tia
o auto ri zá cii bio cíd ne ho vý rob ku ale bo vy da nia roz hod -
nu tia o re gis trá cii bio cíd ne ho vý rob ku s níz kym ri zi -
kom na uve de nie na trh a hod no te nia účin ných lá tok
na vr ho va ných na za ra de nie do zo zna mu účin ných lá -
tok vhodných na vý ro bu bio cíd nych vý rob kov ale bo do
zo zna mu účin ných lá tok vhod ných na výrobu bio cíd -
nych vý rob kov s níz kym ri zi kom, ale bo do zo zna mu zá -
klad ných lá tok.

§ 2 

Hodnotenie biocídnych výrobkov a hodnotenie
biocídnych výrobkov s nízkym rizikom

Hod no te nie bio cíd nych vý rob kov a hod no te nie bio -
cídnych vý rob kov s níz kym ri zi kom sa vy ko ná va na
 základe úda jov pred lo že ných žia da te ¾om pod ¾a § 4 zá -
ko na. Po dro bnos ti o po stu pe a špe ci fi ká cii zá sad hod -

no te nia bio cíd nych vý rob kov a hod no te nia bio cíd nych
vý rob kov s níz kym ri zi kom sú uve de né v prí lo he.

§ 3 

Hodnotenie účinných látok

Hod no te nie účin ných lá tok na vr ho va ných na za ra de -
nie do zo zna mu účin ných lá tok vhod ných na vý ro bu
bio cíd nych vý rob kov ale bo do zo zna mu účin ných lá tok
vhod ných na vý ro bu bio cíd nych vý rob kov s níz kym ri -
zi kom, ale bo do zo zna mu zá klad ných lá tok sa vy ko ná -
va pod ¾a oso bit né ho predpisu1) na zá kla de úda jov pred -
lo že ných na vr ho va te ¾om pod ¾a § 12 zá ko na.

§ 4

V prí lo he uve de né usta no ve nie bodu 3.4.5.2. sa ne -
po u ži je do 31. 12. 2009 pri bio cíd nych vý rob koch ale bo
bio cíd nych vý rob koch s níz kym ri zi kom pro ti hni lo be
ur če ných na ochra nu lodí pri pre prave to va ru a ¾udí, ak 
po dob ný úči nok ne možno do sia h nu� iný mi pros tried -
ka mi.

§ 5

Účinnos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 15. sep tem bra
2003.

Robert Nemcsics v. r.
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1) Vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 511/2001 Z. z. o po dro bnos tiach o hod no te ní ri zík exis tu jú cich che mic kých
lá tok a no vých che mic kých lá tok pre ži vot a zdra vie ¾udí a pre ži vot né pros tre die.



POSTUP A PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA ZÁSAD HODNOTENIA BIOCÍDNYCH VÝROBKOV
A HODNOTENIA BIOCÍDNYCH VÝROBKOV S NÍZKYM RIZIKOM 

1. ZÁ KLAD NÉ PO JMY NA ÚČE LY TEJ TO VY HLÁŠ KY

1.1. Ri zi ko je prav de po dob nos�, že v de fi no va ných pod mienkach ex po zí cie dô jde k pre ja vu ne priaz ni vé ho účin ku
účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky ob siah nu tej v bio cíd nom vý rob ku na ži vot a zdra vie ¾udí a na ži vot né
pros tre die, ale bo prav de po dob nos�, že dô jde k úni ku tých to lá tok do oko li té ho pros tre dia. 

1.2. Iden ti fi ká cia ne bez pe čen stva je ur če nie ne priaz ni vých účin kov, kto ré môže bio cíd ny vý ro bok vy vo la� v pod -
mienkach ex po zí cie, pri kto rých k tým to účin kom do chá dza.  

1.3. Hod no te nie vz�a hu me dzi dáv kou (t. j. množ stvom, kon cen trá ciou a tr va ním) a odo zvou (účin kom) je od had
vz�a hu me dzi dáv kou ale bo úrov ňou ex po zí cie účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky prí tom nej v bio cíd nom
vý rob ku a vý sky tom a zá važ nos �ou účin ku.

1.4. Hod no te nie ex po zí cie je ur če nie kon cen trá cie ale bo in ten zi ty, tr va nia a frek ven cie ex po zí cií účin nej lát ky
ale bo výz namnej lát ky prí tom nej v bio cíd nom vý rob ku, kto ré môžu ma� ne priaz ni vé účin ky na ži vot a zdra vie 
¾udí ale bo na ži vot né pros tre die. 

1.5. Cha rak te ri zá cia ri zi ka je od had vý sky tu a zá važ nos ti prav de po dob ných ne priaz ni vých účin kov na ¾udí, zvie -
ra tá ale bo zlož ky ži vot né ho pros tre dia spô so be ných sku toč nou ale bo pred po kla da nou ex po zí ciou. Môže za -
hr no va� i „od had ri zi ka“, t. j. kvan ti ta tív ne vy jad re nie tej to mie ry prav de po dob nos ti. 

1.6. Zlož ka mi ži vot né ho pros tre dia sú voda vrá ta ne se di men tu, ovzdu šie, pôda, or ga niz my, vo¾ ne ži jú ce dru hy
fló ry a fa u ny a aký ko¾ vek vzá jom ný vz�ah me dzi nimi, ako aj aký ko¾ vek vz�ah k ži vým or ga niz mom. 

1.7. Ex po zí cia je množ stvo účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky ob siah nu tej v bio cíd nom vý rob ku, kto ré sa do -
sta ne do kon tak tu s von kaj ší mi hra ni ca mi ži vé ho or ga niz mu ale bo ži vot né ho pros tre dia ale bo ktoré živý or -
ga niz mus ale bo ži vot né pros tre die ab sor bo va li.

1.8. Dáv ka je množ stvo účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky pri ja tej člo ve kom, iným ži vým or ga niz mom ale bo
zlož kou ži vot né ho pros tre dia. 

1.9. Ex po zič ná kon cen trá cia je kon cen trá cia bio cíd ne ho vý rob ku, účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky, kto rej je
ex po no va ný člo vek, iný živý or ga niz mus ale bo zlož ka ži vot né ho pros tre dia.

1.10. NOEL (No Ob ser ved Ef fect Le vel) — hla di na bez po zo ro va né ho účin ku — je naj vy ššia úro veň ex po zí cie účin nej
lát ky ale bo výz namnej lát ky, pri kto rej sa ne po zo ru je žiad na odo zva na šta tis tic ky výz namnej úrov ni v po rov -
na ní s kon trol nou sku pi nou.

1.11. NO A EL (No Ob ser ved Ad ver se Ef fect Le vel) — hla di na bez po zo ro va né ho ne priaz ni vé ho účin ku — je naj vy ššia
kon cen trá cia ale bo množ stvo účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky, pri kto rej sa v po ku se na zvie ra tách ale bo
po zo ro va ním ne zis til ne priaz ni vý úči nok na mor fo ló giu, funk čnú schop nos�, rast, vý vin ale bo dĺž ku ži vo ta
sle do va né ho or ga niz mu. 

1.12. LO A EL (Lo west Ob ser ved Ad vers Ef fect Le vel) — naj niž šia hla di na po zo ro va né ho ne priaz ni vé ho účin ku — je
naj niž šia kon cen trá cia účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky, kto rá v po ku se na zvie ra tách ale bo po zo ro va -
ním spô so bu je ne priaz ni vú zme nu mor fo ló gie, funk čnej ka pa ci ty, ras tu, vý vi nu ale bo dĺž ky ži vo ta po zo ro va -
né ho or ga niz mu a je roz lí ši te¾ ná v po rov na ní s kon trol nou sku pi nou or ga niz mov toho is té ho dru hu a kme ňa
v iden tic kých pod mie nkach ex po zí cie. 

1.13. LD50 (stred ná le tál na dáv ka) je dáv ka účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky, kto rá  spô so bí za de fi no va ný čas
po ex po zí cii uhy nu tie 50 % tes to va nej po pu lá cie zvie rat. Hod no ta LD50 sa udá va ako hmot nos� účin nej látky
na jed not ku hmot nos ti je din ca (mi li gra my na ki lo gram).

1.14. LC50 (stred ná le tál na kon cen trá cia) je kon cen trá cia účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky, kto rá spô so bí za
de fi no va ný čas po ex po zí cii uhy nu tie 50 % tes to va nej po pu lá cie zvie rat. Hod no ta LC50 sa udá va ako hmot -
nos� účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky v štan dard nom ob je me pros tre dia (mi li gra my na li ter).

1.15. PNEC (Pred ic ted No-Effect Con cen tra tion) je pred po ve da ná kon cen trá cia účin nej lát ky ale bo výz namnej lát -
ky, pri kto rej, resp. niž šej sa ne o ča ká va vý skyt ne priaz ni vých účin kov na ži vot né pros tre die. 

1.16. PEC (Pred ic ted En vi ron men tal Con cen tra tion) je pred po ve da ná kon cen trá cia účin nej lát ky ale bo výz namnej 
lát ky v jed not li vých zlož kách ži vot né ho pros tre dia.
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1.17. Bio kon cen trač ný fak tor (BCF) je po mer me dzi kon cen trá ciou účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky v or ga niz -
me a jej kon cen trá ciou v jed not li vých zlož kách ži vot né ho pros tre dia.

1.18. Pro fe sio nál ny uží va te¾ bio cíd ne ho vý rob ku je pod ni ka te¾, kto rý bio cíd ny vý ro bok vy rá ba ale bo od bor ne po u -
ží va pri svo jej pod ni ka te¾ skej čin nos ti (na prí klad im preg ná cia dre va, de ra ti zá cia). Ďal ší uží va te lia sa po va -
žu jú za spot re bi te ¾ov.

2. HOD NO TE NIE

2 . 1 . Vše obec né zá sa dy

2.1.1. Cen trum pre che mic ké lát ky a prípravky1) (ïa lej len „cen trum“) vy hod no tí úpl nos� a od bor nú úro veň pod -
kla dov pred lo že ných žia da te ¾om pod ¾a § 4 zá ko na, pri čom do úva hy be rie na vr ho va ný účel a spô sob po u ži tia
bio cíd ne ho vý rob ku a dô vo dy žia da te ¾a na ne po skyt nu tie nie ktorých úda jov.

2.1.2. Cen trum vy ko ná hod no te nie rizika2) po u ží va nia bio cíd ne ho vý rob ku a roz hod ne, či je toto ri zi ko pri ja te¾ né,
ale bo ne pri ja te¾ né z h¾a di ska za bez pe če nia vy so kej úrov ne ochra ny ži vo ta a zdra via ¾udí, ochra ny zvie rat a
ži vot né ho pros tre dia pri sú čas nom po sú de ní in for má cií o mož ných ex po zič ných ces tách a vlast nos tiach bio -
cíd ne ho vý rob ku, jeho zlož kách, me ta bo li toch ale bo re zí du ách, ak sú zná me.

2.1.3. Cen trum vy ko ná zá ve reč né hod no te nie ri zi ka pre ja vu účin nej lát ky prí tom nej v bio cíd nom vý rob ku na zá -
kla de úda jov zís ka ných od ústred ných or gá nov štát nej sprá vy a ne zá vis lých fy zic kých osôb ale bo práv nic -
kých osôb opráv ne ných na pod ni ka nie, uve de ných v § 6 ods. 2 zá ko na (ïa lej len „or gá ny vy ko ná va jú ce hod -
no te nie ri zi ka“). Ak bio cíd ny vý ro bok ob sa hu je aj výz namné lát ky,3) cen trum vy ko ná zá ve reč né hod no te nie
ri zi ka pre kaž dú z nich, pri čom vy chá dza z pod mie nok na vr ho va ných na jeho po u ži tie a z re ál ne naj me nej
priaz ni vé ho prí pa du po u ži tia a zneš kod ne nia sa mot né ho bio cíd ne ho vý rob ku ale bo kaž dé ho ním ošet re né -
ho ma te riá lu. 

2.1.4. Hod no te nie ri zi ka kaž dej účin nej lát ky a výz namnej lát ky po zos tá va z iden ti fi ká cie ne bez pe čen stva a zo zis -
te nia hla di ny bez po zo ro va né ho ne priaz ni vé ho účin ku (NO A EL) tam, kde je to mož né. V prí pa de pot re by ob -
sa hu je aj hod no te nie vz�a hu me dzi dáv kou (kon cen trá ciou) a odo zvou (účin kom) spo lu s hod no te ním ex po zí -
cie a s cha rak te ri zá ciou ri zi ka.

2.1.5. Vý sled ky, kto ré vy plý va jú z po rov na nia zis te nej ex po zí cie s hod no tou NO A EL pre kaž dú účin nú lát ku a kaž -
dú výz namnú lát ku, sa su ma ri zu jú  s cie ¾om zís ka� hod no te nie cel ko vé ho ri zi ka bio cíd ne ho vý rob ku. Ak nie
sú do stup né kvan ti ta tív ne vý sled ky, su ma ri zu jú sa vý sled ky kva li ta tív ne ho hod no te nia po dob ným spô so -
bom.

2.1.6. Hod no te nie ri zi ka za hr nu je ur če nie
a) ri zi ka pre ži vot a zdra vie ¾udí a zvie rat, 
b) ri zi ka pre ži vot né pros tre die, 
c) opat re ní ne vy hnutných na ochra nu ži vo ta a zdra via ¾udí, zvie rat a ži vot né ho pros tre dia ako cel ku po čas na -

vr ho va né ho bež né ho po u ži tia bio cíd ne ho vý rob ku v si tu á cii re ál ne naj me nej priaz ni vé ho prí pa du.

2.2. Hod no te nie účin kov na ži vot a zdra vie ¾u dí

2.2.1. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka na zá kla de vlast nos tí účin ných lá tok a výz namných lá tok 
berú do úva hy mož né účin ky bio cíd ne ho vý rob ku na ¾ud skú po pu lá ciu sú vi sia ce s jeho po u ží va ním, a to: 
a) akút nu a chro nic kú to xi ci tu,
b) dráž di vos�,
c) žie ra vos�,
d) sen zi bi li zá ciu,
e) to xi ci tu pri opa ko va nej dáv ke,
f) mu ta ge ni tu,
g) kar ci no ge ni tu,
h) to xi ci tu pri rep ro duk cii,
i) ne u ro to xi ci tu,
j) všet ky ostat né špe ciál ne vlast nos ti účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky,
k) iné účin ky spô so be né fyzikálno-chemickými vlast nos �a mi.
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1) § 37 zá ko na č. 163/2001 Z. z. o che mic kých lát kach a che mic kých prí prav koch v zne ní zá ko na č. 217/2003 Z. z. o pod mien kach uve de nia
bio cíd nych vý rob kov na trh a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

2) § 13 zá ko na č. 163/2001 Z. z. 
3) § 2 písm. e) zá ko na č. 217/2003 Z. z. o pod mien kach uve de nia bio cíd nych vý rob kov na trh a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.

 



2.2.2. Sle do va ná ¾ud ská po pu lá cia za hr nu je 
a) pro fe sio nál nych uží va te ¾ov, 
b) spot re bi te ¾ov,
c) ¾udí ne pria mo ex po no va ných pros tred níc tvom ži vot né ho pros tre dia.

2.2.3. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri iden ti fi ká cii ne bez pe čen stva zis �u jú vlast nos ti a po ten ciál ne
škod li vé účin ky účin nej lát ky a kaž dej výz namnej lát ky prí tom nej v bio cíd nom vý rob ku. Ak z iden ti fi ká cie
ne bez pe čen stva vy ply nie zá ver, že bio cíd ny vý ro bok je kla si fi ko va ný ako ne bez peč ný,4) mu sí sa vy ko na� hod -
no te nie vz�a hu me dzi dáv kou (kon cen trá ciou) a odo zvou (účin kom), hod no te nie ex po zí cie a cha rak te ri zá cia
ri zi ka.

2.2.4. Pri hod no te ní to xi ci ty opa ko va nej dáv ky a to xi ci ty rep ro duk cie sa po su dzu je vz�ah me dzi dáv kou (kon cen -
trá ciou) a odo zvou (účin kom) pre kaž dú účin nú lát ku a výz namnú lát ku a tam, kde je to mož né, sa sta no ví
NO A EL. Ak ne mož no sta no vi� NO A EL, sta no ví sa LO A EL. Ak je pre aký ko¾ vek z iden ti fi ko va ných účin kov
zná ma hod no ta NO A EL ale bo LO A EL, cha rak te ri zá cia ri zi ka vo vz�a hu ku kaž dé mu z tých to účin kov musí
ob sa ho va� po rov na nie NO A EL ale bo LO A EL s od ha dom dáv ky ale bo kon cen trá cie v sle do va nej po pu lá cii.

2.2.5. Pre akút nu to xi ci tu, žie ra vos� a dráž di vos� sa zvy čaj ne NO A EL ale bo LO A EL nedá sta no vi� tes tmi, kto ré sú
za lo že né na po žia dav kách tej to vy hláš ky. Pre akút nu to xi ci tu sa však sta no ví LD50 ale bo LC50, ale bo pri po u -
ži tí po stu pu so sta bil nou dáv kou sa od vo dí diskriminujúca2) dáv ka. Pre iné účin ky po sta ču je ur či�, či účin ná 
lát ka, ale bo výz namná lát ka má sama ose be schop nos� ta ké účin ky spô so bi� pri po u ži tí vo vý rob ku. 

2.2.6. Pre mu ta ge ni tu a kar ci no ge ni tu sta čí zis ti�, či účin ná lát ka, ale bo výz namná lát ka má schop nos� vy vo la� ta -
ké účin ky po čas po u ží va nia bio cíd ne ho vý rob ku. Ak sa však pre u ká že, že účin ná lát ka ale bo výz namná lát -
ka, iden ti fi ko va ná ako kar ci no gén, nie je ge no to xic ká, je vhod né ur či� NO A EL ale bo LO A EL.

2.2.7. Pri po su dzo va ní kož nej a res pi rač nej sen zi bi li zá cie, keï že ne e xis tu je jed not ný ná zor na mož nos ti sta no ve nia 
dáv ky ale bo kon cen trá cie, pri kto rej  je ne prav de po dob ný vznik účin ku na sub jekty už cit livé na danú lát ku,
po sta čí zis ti�, či účin ná lát ka, ale bo výz namná lát ka má schop nos� sama ose be spô so bi� ta ké účin ky pri jej
po u ži tí v bio cíd nom vý rob ku. 

2.2.8. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ve nu jú oso bit nú po zor nos� to xi ko lo gic kým úda jom zís ka ným z vý -
sled kov po zo ro va ní ex po zí cie člo ve ka, a to z in for má cií z vý ro by, li te ra tú ry ale bo epi de mio lo gic kých štú dií.

2.2.9. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka a cen tru m vy ko na jú hod no te nie ex po zí cie pre kaž dú sku pi nu osôb,
uve de nú v bode 2.2.2., u kto rých ex po zí cia bio cíd nym vý rob kom na sta ne ale bo mož no pred po kla da�, že
môže na sta�. Cie ¾om hod no te nia je vy ko na� kvan ti ta tívny ale bo kva li ta tívny od had dáv ky ale bo ex po zič nej
kon cen trá cie kaž dej účin nej lát ky a výz namnej lát ky, pri kto rej je po pu lá cia ex po no va ná ale bo môže by� ex -
po no va ná po čas po u ží va nia vý rob ku.

2.2.10. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka a cen trum pri hod no te ní ex po zí cie berú do úva hy
a) na me ra né ex po zič né úda je,
b) for mu bio cíd ne ho vý rob ku, v akej bude uve de ný na trh,
c) typ bio cíd ne ho vý rob ku,
d) ap li kač nú me tó du a ap li kač nú dáv ku,
e) fyzikálno-chemické vlast nos ti bio cíd ne ho vý rob ku,
f) prav de po dob né spô so by ex po zí cie a úro veň ab sor pcie,
g) frek ven ciu a dĺž ku tr va nia ex po zí cie,
h) druh a ve¾ kos� špe ci fic ky ex po no va ných sku pín osôb, ak sú ta ké in for má cie do stup né.

2.2.11.  Ak sú k dis po zí cii re pre zen ta tív ne ex po zič né úda je me ra né zod po ve da jú cim spô so bom, je pot reb né im pri
po su dzo va ní ex po zí cie ve no va� zvý še nú po zor nos�. Ak sa na od had hla dín ex po zí cie po u ži jú vý po čto vé me tó -
dy, je ne vy hnut né ap li ko va� pri me ra né mo de ly, kto ré mu sia
a) pos ky to va� naj lep ší mož ný od had ex po zí cie pri všetkých pos tupoch, pri kto rých môže dôjs� k ex po zí cii, pri -

čom sa do úva hy berú rea lis tic ké pa ra met re a pred po kla dy,
b) by� po dro be né ana lý ze, be rúc do úva hy mož né prv ky ne is to ty,
c) by� spo ¾ah li vo ove re né me ra nia mi vy ko na ný mi za okol nos tí zod po ve da jú cich po u ži té mu mo de lu,
d) zod po ve da� pod mien kam po u ži tia.

2.2.12. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka za hr nú do cha rak te ri zá cie ri zi ka po rov na nie NO A EL ale -
bo LO A EL s hod no ta mi dáv ky ale bo ex po zič nej kon cen trá cie, kto rou bola po pu lá cia ex po no va ná pod ¾a bodu
2.2.11. Ak ne bo lo mož né sta no vi� hla di ny NO A EL/LO A EL, vy ko ná sa kva li ta tív ne po rov na nie. 
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4) § 3 ods. 1 zá ko na č. 163/2001 Z. z.



2 . 3 . Hod no te nie účin kov na zvie ra tá

Hod no te nie účin kov bio cíd ne ho vý rob ku na zvie ra tá sa vy ko ná pod ¾a zá sad uve de ných v bode 2.2.

2 . 4 . Hod no te nie účin kov na ži vot né pros tre die

2.4.1. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri hod no te ní účin kov bio cíd ne ho výrobku na zlož ky ži -
vot né ho pros tre dia a na rast li ny a ži vo čí chy berú do úva hy škod li vé účin ky v sú vis los ti s jeho po u ží va ním.

2.4.2. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri iden ti fi ká cii ne bez peč nos ti berú do úva hy vlast nos ti a 
mož né škod li vé účin ky účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky prí tom nej v bio cíd nom vý rob ku. Ak je bio cíd ny
vý ro bok kla si fi ko va ný ako nebezpečný4) pre ži vot né pros tre die, po ža du je sa hod no te nie vz�a hu me dzi dáv -
kou (kon cen trá ciou) a odo zvou (účin kom), hod no te nie ex po zí cie a cha rak te ri zá cia ri zi ka.

2.4.3. Ak bio cíd ny vý ro bok nie je kla si fi ko va ný ako nebezpečný4) pre ži vot né pros tre die, nie je cha rak te ri zá cia ri zi -
ka pot reb ná, ak ne e xis tu jú iné zá važ né dô vo dy na jej vy ko na nie. Zá važ né dô vo dy môžu vy plý va� z vlast nos tí
a účin kov kto rej ko¾ vek účin nej lát ky ale bo výz namnej lát ky prí tom nej v bio cíd nom vý rob ku, pre do všet kým:
a) z akýchko¾ vek pre javov bio a ku mu lač né ho po ten ciá lu,
b) z mož nosti per zis ten cie,
c) z ne priaz nivého tvaru kriv ky zá vis los ti to xi ci ty od času pri tes toch eko to xi ci ty,
d) z in di ká cie iných škod li vých účin kov na zá kla de štú dií to xi ci ty (na prí klad kla si fi ká cie ako mu ta génu),
e) z úda jov o lát kach s po dob nou štruk tú rou,
f) z en do krinných účinkov.

2.4.4. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka vy ko na jú hod no te nie vz�a hu me dzi dáv kou (kon cen trá -
ciou) a odo zvou (účin kom) na účel od ha du PNEC. Hod no te nie sa vy ko ná pre účin nú lát ku a pre kaž dú výz -
namnú lát ku prí tom nú v bio cíd nom vý rob ku. Ak PNEC nemožno ur či�, musí sa vy ko na� kva li ta tív ny od had
vz�a hu me dzi dáv kou (kon cen trá ciou) a odo zvou (účin kom).

2.4.5. PNEC sa určí z úda jov o účin koch na or ga niz my a zo štú dií eko to xi ci ty pos kyt nu tých žia da te ¾om. PNEC sa
vy po čí ta s po u ži tím fak to ra z úda jov tes tov vy ko na ných na or ga niz moch, ako sú LD50, LC50, EC50 (stred ná le -
tál na dáv ka), IC50 (kon cen trá cia spô so bu jú ca 50-percentnú in hi bí ciu da né ho pa ra metra, napr. ras tu),
NOEL(C) (hod no ta dáv ky — kon cen trá cia — bez po zo ro va né ho účin ku) ale bo LOEL(C) (naj niž šia dáv ka — kon -
cen trá cia — vy vo lá va jú ca škod li vý úči nok), a fak to ra hod no te nia, t.  j. čísla vy jad ru jú ceho mie ru ne is to ty pri
ex tra po lá cii úda jov z tes tu na ob me dze nom poč te dru hov ži vo čí chov na re ál ne ži vot né pros tre die. Čím roz -
siah lej ší je sú bor úda jov a čím dlh šie trvá test, tým men šia je mie ra ne is to ty a ve¾ kos� fak tora hod no te nia.

2.4.6. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka vy ko na jú hod no te nie ex po zí cie na účel ur če nia PEC v kaž dej zlož ke
ži vot né ho pros tre dia. Ak nemožno ur či� PEC, musí sa vy ko na� kva li ta tív ny od had ex po zí cie.

2.4.7. PEC ale bo kva li ta tív ny od had ex po zí cie sa po ža du je ur či� len v tých zlož kách  ži vot né ho pros tre dia, v kto rých
sa dá pred po kla da� prí tom nos� bio cíd ne ho vý rob ku v dô sled ku emi sií, vy púš �a nia, zneš kod ňo va nia ale bo
dis tri bú cie vrá ta ne aké ho ko¾ vek výz namné ho prí spev ku z ma te riá lov ošet re ných bio cíd ny mi vý rob ka mi.

2.4.8. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri ur če ní PEC ale bo kva li ta tív ne ho od ha du ex po zí cie berú do úva -
hy
a) ex po zič né úda je na me ra né pri me ra ným spô so bom,
b) for mu, v kto rej sa bio cíd ny vý ro bok uvá dza na trh,
c) typ bio cíd ne ho vý rob ku,
d) ap li kač né me tó dy a ap li kač né dáv ky,
e) fyzikálno-chemické vlast nos ti,
f) pro duk ty roz kla du/trans for má cie, 
g) prav de po dob né ces ty vstu pov do zlo žiek ži vot né ho pros tre dia a schop nos� ad sorp cie, de sor pcie a roz kla du,
h) frek ven ciu a tr va nie ex po zí cie.

2.4.9. Ak sú k dis po zí cii re pre zen ta tív ne ex po zič né úda je me ra né  zod po ve da jú cim spô so bom, or gá ny vy ko ná va jú -
ce hod no te nie ri zi ka im ve nu jú pri po su dzo va ní ex po zí cie zvý še nú po zor nos�. Ak sa úro veň ex po zí cie určí od -
ha dom po u ži tím kal ku lač nej me tó dy, mu sia sa aplikova� pri me ra né mo de ly pod ¾a bodu 2.2.11. V odô vod ne -
ných prí pa doch možno po u ži� úda je z mo ni to rin gu lá tok s po dob ným po u ži tím a spô so bom ex po zí cie ale bo
s po dob ný mi vlast nos �a mi.

2.4.10. Cen trum vy ko ná zá ve reč nú cha rak te ri zá ciu ri zi ka po rov na ním PEC s PNEC tak, aby sa dal vy jad ri� po mer
PEC/PNEC pre kaž dú zlož ku ži vot né ho pros tre dia, ak je to mož né. Ak nemožno vy jad ri� po mer PEC/PNEC,
cha rak te ri zá cia ri zi ka spo čí va v kva li ta tív nom vy hod no te ní prav de po dob nos ti vý sky tu účin ku v oča ká va -
ných pod mienkach ex po zí cie.

2.5. Hod no te nie ne pri ja te¾ ných účin kov 

2.5.1. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka po sú dia, či bio cíd ny vý ro bok pri svo jom účin ku na cie ¾o -
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vé sta vov ce ne spô so bu je ich zby toč né utr pe nie. Pos tup po su dzo va nia za hŕ ňa hod no te nie me cha niz mu, kto -
rým vzni ká úči nok, a hod no te nie po zo ro va ných účin kov na sprá va nie a zdra vie cie ¾o vých sta vov cov; ak za -
mýš ¾a ným účin kom je za bi tie cie ¾o vé ho sta vov ca, vy hod no tí sa čas ne vy hnut ný na jeho usmr te nie a
pod mien ky, v kto rých na sta ne uhy nu tie.

2.5.2. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka vy hod no tia mož nos� vzni ku re zis ten cie cie ¾o vé ho or ga -
niz mu voči účin nej lát ke v bio cíd nom vý rob ku.

2.5.3. Ak je pred po klad vý sky tu akých ko¾ vek iných ne pri ja te¾ ných účin kov, cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod -
no te nie ri zi ka vy hod no tia prav de po dob nos� vý sky tu ta kých účin kov. Ne pri ja te¾ ným účin kom môže by� na -
prí klad mož ná ne priaz ni vá re ak cia osôb pri chá dza jú cich do sty ku s dre ve ný mi vý rob ka mi, kto ré boli ošet re -
né prí prav ka mi na ochra nu dre va.

2.6. Hod no te nie účin nos ti

2.6.1. Cen trum a or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri hod no te ní účin nos ti bio cíd ne ho vý rob ku po su dzu jú,
či sa pri od po rú ča nom spô so be po u ži tia do sa hu je de kla ro va ná účin nos� na cie ¾o vý or ga niz mus a či od po rú -
ča ná dáv ka pred sta vu je pot reb né mi ni mum na do siah nu tie po ža do va né ho účin ku. Žia da te¾ musí v do ku -
men tač ných sú bo roch na zá kla de tes tov účin nos ti pri od po rú ča ných dáv kach pre u ká za�, že od po rú ča ná
dáv ka pred sta vu je pot reb né mi ni mum na do siah nu tie po ža do va né ho účin ku. 

2.6.2. Ako tes ty účin nos ti sa po u ží va jú vhod né me tó dy, kto ré pos ky tu jú správ ne vý sled ky (napr. me tó dy uve de né
v prí lo he č. 5 vý no su Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 2/2002, me tó dy od po rú ča né smer -
ni ca mi Eu róp ske ho spo lo čen stva, Or ga ni zá ciou pre hos po dár sku spo lu prá cu a roz voj (OECD), me tó dy uve -
de né v nor mách Me dzi ná rod nej nor ma li zač nej or ga ni zá cie (ISO), Eu róp ske ho vý bo ru pre nor ma li zá ciu
(CEN) ale bo v iných me dzi ná rod ných nor mách). Ak exis tu jú pri ja te¾ né úda je z po ¾ných po ku sov, môžu sa po -
u ži�. 

2.6.3. Vý sled ky tes tov účin nos ti bio cíd ne ho vý rob ku mu sia za ru čo va� mi ni mál ne rov na kú úro veň, zho du a tr va nie
ochra ny, re gu lá cie ale bo iné ho za mýš ¾a né ho účin ku, ako má po dob ný auto ri zo va ný bio cíd ny vý ro bok ale bo
re gis tro va ný bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak taký vý ro bok exis tu je. Ak ne e xis tu je po rov na te¾ ný bio -
cíd ny vý ro bok ale bo bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, tes ty mu sia pre u ká za�, že bio cíd ny vý ro bok ale bo
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom pos ky tu je de fi no va nú úro veň ochra ny ale bo kon tro ly v ob las tiach na vr -
ho va né ho po u ži tia na ce lom úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou prí pa dov, keï bio cíd ny vý ro bok ale bo
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom je ur če ný na po u ži tie v špe ciál nych pod mienkach.

2.7. Sú hrn hod no te nia

2.7.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka v kaž dej z hod no te ných ob las tí zo su ma ri zu jú vý sled ky tý ka jú ce sa
účinnej látky spo lu s vý sled ka mi každej výz namnej látky, aby sa zís ka lo cel ko vé hod no te nie bio cíd ne ho vý -
rob ku. Do úva hy sa berú všet ky sy ner gic ké účin ky účin nej lát ky (lá tok) a výz namných lá tok prí tom ných
v bio cíd nom vý rob ku. Vý sled kom je sú hrn
a) účin kov bio cíd ne ho vý rob ku na ži vot a zdra vie ¾udí,
b) účin kov bio cíd ne ho vý rob ku na zvie ra tá,
c) účin kov bio cíd ne ho vý rob ku na ži vot né pros tre die,
d) vy hod no te nia účin nos ti,
e) ne pri ja te¾ ných účin kov.

2.7.2. Pre vý rob ky ob sa hu jú ce viac ako jed nu účin nú lát ku sa všet ky ne priaz ni vé účin ky zo su ma ri zu jú tak, aby sa
zís kal cel ko vý úči nok bio cídneho vý ro bku.

3. ROZ HO DO VA NIE

3.1. Vše obec né zá sa dy

3.1.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri jí ma jú zá ve ry z hod no te nia ri zi ka prejavu kaž dej účin nej lát ky
a výz namnej lát ky prí tom nej v bio cíd nom vý rob ku. Zá ve ry hod no te nia ri zi ka ako vý sle dok in teg rá cie ri zík
kaž dej účin nej lát ky spo lu s ri zi ka mi kaž dej výz namnej lát ky vy chá dza jú z pred po kla du nor mál ne ho po u ži -
tia bio cíd ne ho vý rob ku spo lu s rea lis tic kým sce ná rom naj hor šie ho prí pa du vrá ta ne po stu pu zneš kod ne nia
bio cíd ne ho vý rob ku sa mot né ho ale bo aké ho ko¾ vek ním ošet re né ho ma te riá lu.

3.1.2. Zá ve ry hod no te nia bio cíd ne ho vý rob ku zoh ¾ad ňu jú 
a) vý sled ky hod no te nia ri zi ka, oso bit ne vz�ah me dzi ex po zí ciou a účin kom,
b) po va hu a in ten zi tu účin ku,
c) ob me dze nie mož né ho ri zi ka,
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d) ob las� po u ži tia bio cíd ne ho vý rob ku,
e) účin nos� bio cíd ne ho vý rob ku,
f) fy zi kál ne vlast nos ti bio cíd ne ho vý rob ku,
g) prí nos po u ží va nia bio cíd ne ho vý rob ku,
h) mie ru ne is to ty vy plý va júcu z rôz no ro dos ti úda jov po u ží va ných v pro ce se hod no te nia.

3.2. Účin ky na člo ve ka

3.2.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak sa po tvr dí, že pri pred po kla da nom po u ži tí vrá ta ne jeho re ál ne naj me -
nej priaz ni vé ho prí pa du bio cíd ny vý ro bok ale bo bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom pred sta vu je pre člo ve ka
ne pri ja te¾ né ri zi ko. Pri roz hod nu tiach pod ¾a pr vej vety or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka a cen trum
zva žu jú mož né účin ky na pro fe sio nál nych uží va te ¾ov, spot re bi te ¾ov a oso by pria mo ale bo ne pria mo ex po no -
va né pros tred níc tvom ži vot né ho pros tre dia.

3.2.2. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri ana lý ze vz�a hu me dzi ex po zí ciou a účin kom berú do úva hy po va -
hu škod li vé ho účin ku lát ky, naj mä vlast nos ti, aký mi sú akút na to xi ci ta, su ba kút na to xi ci ta, sub chro nic ká
to xi ci ta a chro nic ká to xi ci ta, dráž di vos�, žie ra vos�, sen zi bi li zá cia, mu ta ge ni ta, kar ci no ge ni ta, ne u ro to xi ci ta, 
rep ro dukč ná to xi ci ta spo lu s fyzikálno-chemickými vlast nos �a mi a aký mi ko¾ vek ïal ší mi vlast nos �a mi účin -
nej lát ky ale bo výz namnej lát ky.

3.2.3. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka v odô vod ne ných prí pa doch na zní že nie ex po zí cie pro fe sio nál nych
uží va te ¾ov od po ru čia cen tru ur či� po vin nos� po u ží va nia osob ných ochran ných pros tried kov, aký mi sú dý -
cha cie prí stro je, mas ky, res pi rá to ry, pra cov né ode vy, ru ka vi ce a ochran né oku lia re, v sú la de s oso bit ným
pred pi som.5)

3.2.4. Cen trum, ak je to mož né, po rov ná zís ka né vý sled ky s vý sled ka mi pre došlého hod no te nia ri zi ka pre iden tic ký
ale bo po dob ný ne priaz ni vý úči nok a roz hod ne o zod po ve da jú cej kraj nej hra ni ci bez peč nos ti (MOS — mar gin
of sa fe ty).
Zod po ve da jú ca hod no ta MOS je 100, ale môže by� vyš šia ale bo niž šia, čo zá vi sí ok rem iné ho aj od po vahy kri -
tic ké ho to xi ko lo gic ké ho účin ku.

3.2.5. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok  ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak pre spot re bi te ¾ov je je di nou mož nou me tó dou zní že nia ex po zí cie  po -
užívanie osob ných ochran ných pros tried kov.

3.2.6. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak vz�ah me dzi ex po zí ciou a účin kom ne možno re du ko va� na pri ja te¾ nú
úro veň.

3.2.7. Cen trum ne po vo lí uvies� na trh pre ši ro kú ve rej nos� taký bio cíd ny vý ro bok, kto rý je kla si fi ko va ný v sú la de
s oso bit ným predpisom6) ako je do va tý, ve¾ mi je do va tý, kar ci no gén ka te gó rie 1 ale bo kar ci no gén ka te gó rie 2,
ale bo mu ta gén ka te gó rie 1 ale bo mu ta gén ka te gó rie 2, ale bo po ško dzu jú ci rep ro duk ciu ka te gó rie 1 ale bo po -
ško dzu jú ci rep ro duk ciu ka te gó rie 2.

3.3. Účin ky na zvie ra tá

3.3.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak sa pri hod no te ní ri zi ka zis tí, že bio cíd ny vý ro bok ale bo bio cíd ny vý ro -
bok s níz kym ri zi kom pri pred po kla da nom po u ži tí pred sta vu je ne pri ja te¾ né ri zi ko pre ne cie ¾o vé zvie ra tá.

3.3.2. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka pri pri jí ma ní zá ve rov zva žu jú ri zi ká pred sta vo va né vý rob kom pre
zvie ra tá s pri me raným po u žitím ob dob ných kri té rií, ako sú kri té riá pre člo ve ka.

3.4. Účin ky na ži vot né pros tre die

3.4.1. Vše obec né zá sa dy

3.4.1.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak hod no te nie ri zi ka po tvr dí, že účin ná lát ka ale bo výz namná lát ka, ale -
bo aký ko¾ vek me ta bo lit, ale bo roz klad ný pro dukt pred sta vu je ne pri ja te¾ né ri zi ko v kto rej ko¾ vek zlož ke ži vot -
né ho pros tre dia (bod 2.4.1.). Hod no te nie ri zík pri ne cie ¾ových or ga nizmoch za hr nu je i hod no te nie v uve de -
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ných zlož kách ži vot né ho pros tre dia. Pri pri jí ma ní zá ve rov sa berú do úva hy kri té riá uve de né v bo doch 3.4.2.
až 3.4.6.

3.4.1.2. Zá klad ným kri té riom pri hod no te ní ri zi ka je po mer PEC/PNEC ale bo, ak je ten to po mer ne do stup ný, jeho
kva li ta tív ny od had. Zoh ¾ad ňu je sa pres nos� to hto po me ru so zre te ¾om na va ria bi li tu úda jov po u ži tých pri
me ra ní kon cen trá cie a pri od ha de. Pri ur če ní PEC sa po u ží va  naj vhod nej ší mo del pre osud a pre ja vy bio cíd -
ne ho vý rob ku v ži vot nom pros tre dí.

3.4.1.3. Ak po mer PEC/PNEC sa pre kto rú ko¾ vek zlož ku ži vot né ho pros tre dia rov ná 1 ale bo je men ší, nie sú pot reb né 
žiad ne ïal šie in for má cie ale bo tes to va nie.

3.4.1.4. Ak po mer PEC/PNEC je väč ší ako 1, po sú di sa na zá kla de hod no ty toh to po me ru a uka zo va te ¾ov uve de ných
v bode 2.4.3., či sú pot reb né ïal šie in for má cie, ale bo tes ty s cie ¾om ob jas ni� väčšiu hod no tu po me ru
PEC/PNEC, ale bo či je ne vy hnut né ur či� opat re nia na zní že nie ri zi ka, ale bo či bio cíd ny vý ro bok vô bec ne -
mož no auto ri zo va� ale bo bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom re gis tro va�.  

3.4.2. Voda 

3.4.2.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak v na vr ho va ných pod mien kach po u ži tia má pred po kla da ná kon cen -
trá cia účin nej lát ky ale bo kaž dej inej výz namnej lát ky, ale bo prí sluš ných me ta bo li tov, ale bo roz klad ných
ale bo re akč ných pro duk tov vo vode (ale bo v se di men te) ne pri ja te¾ ný do sah na ne cie ¾o vé dru hy vo vod nom
pros tre dí, a ak sa ne pre u ká že, že v pod mien kach po u ži tia pri chá dza jú cich do úva hy ne e xis tu je žiad ny ne pri -
ja te¾ ný úči nok.

3.4.2.2. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak v na vr ho va ných pod mienkach po u ži tia pre kro čí pred po kla da ná kon -
cen trá cia účin nej lát ky ale bo kaž dej inej výz namnej lát ky, ale bo prí sluš ných me ta bo li tov, ale bo roz klad ných 
ale bo re akč ných pro duk tov v pod zem nej vo de
a) hod no tu hy gie nic ké ho li mi tu na pit nú vodu usta no ve nú oso bit ným pred pi som,7) ale bo
b) hod no tu uvá dza nú pri po stu pe za ra de nia účin nej lát ky do zo zna mu účin ných lá tok vhod ných na výrobu

bio cíd nych vý rob kov, účin ných lá tok vhod ných na výrobu bio cíd nych vý rob kov s níz kym ri zi kom ale bo zá -
klad ných lá tok pod ¾a zá ko na,

ak sa ne pre u ká že, že v pod mien kach po u ži tia bio cíd ne ho vý rob ku pri chá dza jú cich do úva hy nie je táto kon -
cen trá cia pre kro če ná.

3.4.2.3. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak v na vr ho va ných pod mienkach po u ži tia pred po kla da ná kon cen trá cia
účin nej lát ky ale bo kaž dej inej výz namnej lát ky, ale bo prí sluš ných me ta bo li tov, ale bo roz klad ných
produktov ale bo re akč ných pro duk tov v po vrcho vej vode, ale bo ich se di men tov v prí pa doch, keï po vrcho vá
voda z ob las tí pred po kla da né ho po u ži tia je ur če ná na od ber pit nej vody, prav de po dob ne pre kro čí 
a) uka zo va te le usta no ve né pre vo dá ren ské toky oso bit ným predpisom8) ale bo
b) hy gie nic ké li mi ty pre pit nú vodu,7) kto rých zdro jom je vo dá ren ský tok,
ak sa pre u ká že, že v te ré ne, v kto rom sa po u ži je bio cíd ny vý ro bok ale bo bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom,
je táto kon cen trá cia pre kro če ná.

3.4.2.4. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka po sú dia, či na vr ho va né ná vo dy na po u ži tie bio cíd ne ho vý rob ku vrá -
ta ne po stu pov na čis te nie ap li kač né ho za ria de nia sú také, aby sa mi ni ma li zo va la prav de po dob nos� ha va rij -
né ho zne čis te nia vody ale bo jej se di men tu.

3.4.3. Pô da

3.4.3.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak pri jeho po u ži tí je prav de po dob né zne čis te nie pôdy a účin ná lát ka ale -
bo výz namná lát ka
a) v kon tro lo va ných po ¾ných po ku soch pre tr vá va v pôde dlh šie ako je den rok ale bo
b) v prie be hu la bo ra tór nych skú šok vy tvá ra ne ex tra ho va te¾ né re zí duá v množ stve pre vy šu jú com 70 % po čia -

toč nej dáv ky po 100 dňoch s rých lo s�ou mi ne ra li zá cie menšou ako 5 % za 100 dní,
c) má ne pri ja te¾ né ná sled ky ale bo účin ky na ne cie ¾o vé or ga niz my,
ak nie je pre u ká za né, že v po ¾ných pod mien kach ne e xis tu je žiad na ne pri ja te¾ ná aku mu lá cia v pôde.

3.4.4. Ovzdu šie

3.4.4.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak pri ich po u ži tí mož no pred po kla da� ne pri ja te¾ né účin ky na ovzdu šie. 
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7) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 29/2002 Z. z. o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody.
8) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 242/1993 Z. z., kto rým sa usta no vu jú uka zo va te le prí pust né ho stup ňa zne čis te nia vôd.



3.4.5. Účin ky na ne cie ¾o vé or ga niz my

3.4.5.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak pri jeho po u ži tí mož no pred po kla da� ex po zí ciu ne cie ¾o vých or ga niz -
mov vý rob kom a pre kaž dú účin nú lát ku ale bo výz namnú lát ku
a) je hod no ta PEC/PNEC vyš šia ako 1, ak z hod no te nia ri zi ka vy plý va, že v ob vyk lých pod mienkach sa vy sky -

tu jú ne pri ja te¾ né účin ky po po u ži tí bio cíd ne ho vý rob ku pod ¾a od po rú ča ných pod mie nok, ale bo
b) je hod no ta bio kon cen trač né ho fak to ra (BCF) vz�a hu jú ca sa na ob sah tuku v tka ni vách ne cie ¾o vých sta vov -

cov vyš šia ako 1, a ak z hod no te nia ri zi ka ne vy plý va, že v ob vyk lých pod mien kach sa ne vy sky tu jú žiad ne ne -
pri ja te¾ né pria me ale bo ne pria me účin ky po po u ži tí da né ho vý rob ku v od po rú ča ných pod mienkach.

3.4.5.2. Bio cíd ny vý ro bok sa ne a u to ri zu je ale bo bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom sa ne re gis tru je, ak pri jeho po u ži -
tí mož no pred po kla da� ex po zí ciu ne cie ¾o vých vod ných or ga niz mov bio cíd nym vý rob kom a pre ho ci kto rú
účin nú lát ku a výz namnú lát ku, ale bo ich me ta bo li ty, ale bo roz klad né pro duk ty je
a) hod no ta PEC/PNEC vyš šia ako 1, ak hod no te nie ri zi ka jas ne ne pre u ká že, že v pod mien kach prak tic ké ho

po u ži tia nie je ohroz e ná ži vo ta schop nos� vod ných or ga niz mov, ale bo
b) hod no ta bio kon cen trač né ho fak to ra (BCF) vyš šia ako 1 000 pre lát ky, kto ré sa ¾ah ko bio lo gic ky roz kla da jú,

ale bo vyš šia ako 100 pre lát ky, kto ré sa ¾ah ko bio lo gic ky ne roz kla da jú (táto pod mien ka ne pla tí pre mik ro or -
ga niz my v čis tiar ňach od pa do vých vôd),

ak sa ne pre u ká že, že v ob vyk lých pod mienkach k ta kým pre ja vom účin ku vý robku ne do chá dza. 

3.4.5.3. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak mož no pred po kla da�, že mik ro or ga niz my v ko mu nál nych čis tiar ňach
budú ex po no va né vý rob kom, a pre účin nú lát ku, výz namnú lát ku, prí sluš né me ta bo li ty, roz klad né a re akč -
né pro duk ty je hod no ta po me ru PEC/PNEC vyš šia ako 1, a ak  z hod no te nia ri zi ka ne vy plý va, že v te rén nych
pod mien kach sa ne vy sky tu je žiad ny ne pri ja te¾ ný pria my ale bo ne pria my do sah na ži vo ta schop nos� tých to
or ga niz mov.

3.4.6. Ne pri ja te¾ né účin ky

3.4.6.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak ne mož no v krát kom čase ur či� pod mien ky prav de po dob né ho vzni ku
re zis ten cie voči účin nej lát ke a mi ni ma li zo va� jej ná sled ky.

3.4.6.2. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ur če ný na ni če nie 
sta vov cov ale bo re gis tro va� bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom ur če ný na ni če nie sta vov cov, ak
a) uhy nu tie sta vov cov ne na sta ne sú čas ne s vy has nu tím ve do mia,
b) uhy nu tie sta vov cov ne na sta ne bez pros tred ne, ale bo
c) ži vot né funk cie sta vov cov nie sú po stup ne re du ko va né bez znám ky zre te¾ né ho utr pe nia.

3.4.6.3. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� re pe lent ný bio cíd ny vý ro bok ale bo
re gis tro va� re pe lent ný bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom, ak je ur če ný na od pu dzo va nie sta vov cov a za mýš -
¾a ný úči nok sa ne do siah ne bez zby toč né ho utr pe nia a bo les ti cie ¾o vých sta vov cov.

3.4.7. Účin nos�

3.4.7.1. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka bio cíd ny vý ro bok ale bo bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom vy hod no -
tia z h¾a di ska jeho pô so be nia v pod mien kach bež né ho po u ži tia a v naj me nej priaz ni vých pod mien kach na
jeho po u ži tie vrá ta ne jeho skla do va nia, zneš kod ňo va nia a zneš kod ňo va nia ma te riá lu ním ošet re né ho. V prí -
pa de, že vý ro bok nemá pri ja te¾ nú účin nos� aj na priek tomu, že sa po u ži je pod ¾a od po rú ča ných pod mie nok,
or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka ne od po ru čia cen tru auto ri zo va� bio cíd ny vý ro bok ale bo re gis tro va�
bio cíd ny vý ro bok s níz kym ri zi kom.

3.4.7.2. Or gá ny vy ko ná va jú ce hod no te nie ri zi ka za hr nú do svo jich zá ve rov hod no te nie účin nos ti bio cíd ne ho vý rob -
ku ale bo hod no te nie účin nos ti bio cíd ne ho vý rob ku s níz kym ri zi kom pod ¾a bo dov 2.6.1. a 2.6.3., kto ré pod ¾a
§ 6 ods. 4 a 5 zá ko na ozná mia cen tru.

4. SU MA RI ZÁ CIA ZÁ VE ROV

4.1. Cen trum úda je zís ka né z hod no te nia bio cíd nych vý rob kov ale bo z hod no te nia bio cíd nych vý rob kov s níz kym
ri zi kom od or gá nov vy ko ná va jú cich hod no te nie ri zi ka vy hod no tí a zo su ma ri zu je tak, aby sa zís kali zá very
cel kového účinku bio cíd ne ho vý rob ku ale bo bio cíd ne ho vý rob ku s níz kym ri zi kom na člo ve ka, zvie ra tá a na
ži vot né pros tre die.

4.2. Cen trum zhod no tí ne priaz ni vé účin ky, účin nos� bio cíd ne ho vý rob ku a úži tok zís ka ný po u ží va ním bio cíd ne -
ho vý rob ku.

4.3. Cen trum určí je den z na sle du jú cich zá ve rov pre kaž dý typ bio cíd ne ho vý rob ku a pre kaž dú ob las� po u ži tia
bio cíd ne ho vý rob ku, pre kto rú bola po da ná žia dos� o auto ri zá ciu ale bo re gis trá ciu, a
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a) bio cíd ny vý ro bok auto ri zu je ale bo re gis tru je,
b) bio cíd ny vý ro bok ne a u to ri zu je ale bo ne re gis tru je,
c) bio cíd ny vý ro bok mož no auto ri zo va� ale bo re gis tro va� s dodržaním špe ci fic kých pod mie nok ale bo s ob me -

dze ním, kto ré cen trum vo svo jom roz hod nu tí určí, 
d) na roz hod nu tie o auto ri zá cii ale bo na roz hod nu tie o re gis trá cii po ža du je ïal šie úda je.

4.4. Cen trum v prí pa de pot re by určí pod mien ky ale bo ob me dze nia pod ¾a bodu 4.3. písm. c). Pod mien ky a ob me -
dze nia cen trum zvo lí tak, aby sa do sia hol pot reb ný úži tok pri mi ni ma li zo va ní ri zík, kto ré sa môžu vy skyt nú�
pri po u ží va ní bio cíd ne ho vý rob ku ale bo bio cíd ne ho vý rob ku s níz kym ri zi kom.
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384

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 29. júla 2002 bola v Sta rej ¼u bov ni pod pí sa ná
Do ho da me dzi vlá dou Slo ven skej re pub li ky a vlá dou Po¾ skej re pub li ky o vzá jom nej ochra ne uta jo va ných sku toč nos -
tí.

Na zá kla de člán ku 14 ods. 1 do ho da na do bud ne plat nos� 28. ok tób ra 2003.

Do tex tu do ho dy mož no na zrie� na Ná rod nom bez peč nost nom úra de.
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