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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. apríla 2004,

kto rým sa usta no vu je zoz nam prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né te hot ným že nám, mat kám
do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de a doj čia cim že nám, zoz nam prác a pra co vísk spo je ných

so špe ci fic kým ri zi kom pre te hot né ženy, mat ky do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de
a pre doj čia ce ženy a kto rým sa usta no vu jú nie ktoré po vin nos ti za mest ná va te ¾om

pri za mest ná va ní tých to žien

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 161 ods. 1 zá -
ko na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní zá ko -
na č. 210/2003 Z. z. a pod ¾a § 2 ods. 1 písm. e) zá ko na 
č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod mien ky
vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. na -
ria ïu je:

§ 1

Zoz nam prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né te hot -
ným že nám, mat kám do kon ca de via te ho me sia ca po
pô ro de a doj čia cim že nám, je uve de ný v prí lo he č. 1
a zoz nam prác a pra co vísk, spo je ných so špe ci fic kým
ri zi kom pre te hot né ženy, mat ky do kon ca de via te ho
me sia ca po pô ro de a pre doj čia ce ženy, je uve de ný
v prí lo he č. 2.

§ 2

Za mest ná va te¾ plní po vin nos ti pod ¾a toh to na ria de nia 
voči te hot ným že nám, mat kám do kon ca de via te ho me -
sia ca po pô ro de a doj čia cim že nám aj pri iných prá cach
a pra co vis kách, ako sú uve de né v prí lo hách č. 1 a 2.

§ 3

Za mest ná va te¾ je po vin ný pri všet kých prá cach
a na pra co vis kách, spo je ných so špe ci fic kým ri zi kom
vy sta ve nia te hot nej ženy, mat ky do kon ca de via te ho
me sia ca po pô ro de a doj čia cej ženy pô so be niu škod li -
vých fak to rov, vply vov, pro ce sov ale bo pra cov ných
pod mie nok, po sú di� cha rak ter, stu peň a tr va nie ta -
ké ho vy sta ve nia. Za mest ná va te¾ vy hod no tí všet ky ri -
zi ká pre ich bez peč nos� a zdra vie a na zá kla de od bor -
né ho po sú de nia zdra vot nej spô so bi los ti z h¾a di ska
mož ných účin kov na te ho ten stvo ale bo doj če nie takej 
ženy prí sluš ným le ká rom roz hod ne o pri ja tí pot reb -
ných opat re ní.1)

§ 4

Te hot nú ženu, mat ku do kon ca de via te ho me sia ca

po pô ro de a doj čia cu ženu ne mož no za žiad nych okol -
nos tí nú ti�, aby vy ko ná va la prá ce, pri kto rých sa
zis ti lo mož né ohroz e nie jej bez peč nos ti a zdra via
a mož né účin ky na jej te ho ten stvo ale bo doj če nie.

§ 5

Za mest ná va te¾ in for mu je te hot nú ženu, mat ku do
kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de, doj čia cu ženu
a zá stup cov za mest nan cov o vý sled koch po sú de nia
ri zi ka a o všet kých opat re niach, kto ré pri jme na za is -
te nie bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.

§ 6

Tým to na ria de ním sa pre be rá práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí -
lo he č. 3.

§ 7

Zru šu jú sa:

1. úpra va Mi nis ter stva che mic ké ho prie mys lu
z 15. ja nu ára 1968 č. 1/1968, kto rou sa vy dá va jú
zo zna my prác a pra co vísk za ká za ných že nám, te -
hot ným že nám, mat kám do kon ca de via te ho me -
sia ca po pô ro de a mla dis tvým pra cov ní kom, re gis -
tro va ná v čiast ke 11/1968 Zb.,

2. úpra va Mi nis ter stva vnú tor né ho ob cho du
z 3. ap rí la 1968, kto rou sa vy dá va jú zo zna my prác
a pra co vísk za ká za ných že nám, te hot ným že nám,
mat kám do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de
a mla dis tvým, re gis tro va ná v čiast ke 23/1968 Zb.,

3. úpra va Mi nis ter stva vnút ra z 27. júna 1968
č. MH IV/3-750/1968, kto rou sa vy dá va jú zo zna my
prác a pra co vísk za ká za ných že nám, te hot ným že -
nám, mat kám do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de
a mla dis tvým pra cov ní kom v or ga ni zá ciách miest ne -
ho hos po dár stva, re gis tro va ná v čiast ke 40/1968
Zb., 

4. ozná me nie Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko -
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1) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 330/1996 Z. z. o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.



mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 315/1998 Z. z.
o vy da ní vý no su z 22. mája 1998 č. 647/M-1998, kto -
rým sa  vy dá va jú zo zna my prác a pra co vísk za ká za -
ných že nám, te hot ným že nám a mat kám do kon ca de -
via te ho me sia ca po pô ro de a mla dis tvým.

§ 8

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r. 
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ZOZ NAM PRÁC A PRA CO VÍSK, KTO RÉ SÚ ZA KÁ ZA NÉ TE HOT NÝM ŽE NÁM, MAT KÁM
DO KON CA DE VIA TE HO ME SIA CA PO PÔ RO DE A DOJ ČIA CIM ŽE NÁM

1. Te hot ným že nám sú za ká za né prá ce a pra co vi ská so škod li vý mi

1.1. fy zi kál ny mi fak tor mi a vplyv mi, naj mä
pri kto rých sú za mest nan ci vy sta ve ní zvý še né mu at mo sfé ric ké mu tla ku o viac ako 20 kPa opro ti oko li té mu
at mo sfé ric ké mu tla ku, na prí klad v tla ko vých ko mo rách a pri po tá pa ní, ale bo zní že né mu at mo sfé ric ké mu tla -
ku, prí pad ne výz namné mu zvý še niu vnút rop ¾úc ne ho tla ku,

1.2. bio lo gic ký mi fak tor mi, naj mä s 
a) to xop las mou gon dii, 
b) ví ru som ru be o ly (ru bi ví rus),
c) ví ru som ¾ud skej imu nit nej ne dos ta toč nos ti (HIV),
ok rem prí pa dov, keï sú te hot né ženy do ká za te¾ ne pri me ra ne chrá ne né pred pô so be ním tých to fak to rov oč ko -
va ním,

1.3. che mic ký mi fak tor mi, naj mä
s olo vom a jeho zlú če ni na mi, kto ré sú ab sor bo va te¾ né ¾ud ským or ga niz mom.

2. Doj čia cim že nám sú za ká za né prá ce a pra co vi ská so škod li vý mi che mic ký mi fak tor mi, naj mä
s olo vom a jeho zlú če ni na mi, kto ré sú ab sor bo va te¾ né ¾ud ským or ga niz mom.

3. Ďa lej sú te hot ným že nám, mat kám do kon ca de via te ho me sia ca po pô ro de a doj čia cim že nám za ká za né
prá ce
a) s kar ci no gén mi, kto ré sú uve de né v oso bit nom predpise1) a ozna če né ako R 40, R 45, R 46, R 47 a R 49,

b) pri pro ce soch s ri zi kom kar ci no ge ni ty uve de né v oso bit nom pred pi se,2)

c) s che mic ký mi lát ka mi, kto ré 
1. po ško dzu jú rep ro duk ciu, kto ré sú uve de né v oso bit nom predpise1) a ozna če né ako R 60, R 62,
2. majú mu ta gén ne účin ky a môžu vies� k po ško de niu ne na ro de né ho die �a �a, kto ré sú uve de né v oso bit nom

predpise1) a ozna če né ako R 46, R 61 a R 63,
3. môžu ma� škod li vé účin ky na doj če né die �a, kto ré sú uve de né v oso bit nom predpise1) a ozna če né ako R 64,
4. môžu po ško dzo va� plod nos�, kto ré sú uve de né v oso bit nom predpise1) a ozna če né ako R 60, R 62,

d) ur če né ako ri zi ko vé v ka te gó riách 3 a 4 pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
e) pri čin nos tiach ve dú cich k ožia re niu v kon tro lo va ných pás mach pra co vísk so zdroj mi io ni zu jú ce ho žia re nia,

f) pri vý ro be a spra co va ní vý buš nín a vý buš ných pred me tov a pri za ob chá dza ní s nimi,

g) pri dez in fek cii a de ra ti zá cii prie sto rov plyn mi,

h) v prie sto roch uzav re tých a ne dos ta toč ne pre vet rá va ných ná dob a ná dr ží,
i) s hor ¾a vý mi kva pa li na mi I. triedy3) s vý nim kou ich bez peč né ho po u ží va nia v la bo ra tó riách a pri pos ky to va ní

zdra vot nej a ve te ri nár nej sta rost li vos ti, 

j) pri kto rých je ri zi ko zrú te nia sta vieb, kon štruk cií a zrú te nia ale bo zo sy pa nia ma te riá lov,

k) vo výš kach nad 1,5 m a nad vo¾ ný mi hĺb ka mi, 
l) s ne bez pe čen stvom vy so ké ho na pä tia,

m) pri po ráž ke zvie rat na bi tún koch,

n) pri cho ve zvie rat pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
o) ban ské pod ze mou a pri ra ze ní tu ne lov a štôl ní.
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1) Zá kon č. 163/2001 Z. z. o che mic kých lát kach a che mic kých prí prav koch v zne ní  ne skor ších pred pi sov. 
2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 46/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pri prá ci s kar ci no gén ny mi a mu ta gén ny mi fak tor mi.
3) Vy hláš ka Mi nis ter stva vnút ra Slo ven skej re pub li ky č. 86/1999 Z. z., kto rou sa usta no vu jú zá sa dy po žiar nej bez peč nos ti pri

ma ni pu lá cii a skla do va ní  hor ¾a vých  kva pa lín, �až kých vy ku ro va cích ole jov a rast lin ných a ži vo číš nych tu kov a ole jov.

Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 272/2004 Z. z.



ZOZ NAM PRÁC A PRA CO VÍSK, SPO JE NÝCH SO ŠPE CI FIC KÝM RI ZI KOM PRE TE HOT NÉ
ŽENY, MAT KY DO KON CA DE VIA TE HO ME SIA CA PO PÔ RO DE A PRE DOJ ČIA CE ŽENY

 Prá ce a pra co vi ská so škod li vý mi

1. fy zi kál ny mi fak tor mi a vplyv mi, kto ré môžu spô so bi� po ško de nie plo du ale bo na ru ši� uchy te nie pla cen ty
ale bo jej čas ti, naj mä prá ce

1.1. s ná raz mi, otras mi ale bo po hyb mi
a) spo je né s tla kom na bru cho a pod bru šie spô so be ným či už pra cov ným za ria de ním,  opra cú va ný mi pred -

met mi, ale bo v dô sled ku ne vhodne rie še né ho pra cov né ho  mies ta,
b) pri kto rých do chá dza k pre no som ná ra zov na hor né kon ča ti ny, na prí klad prá ca s ruč ný mi pne u ma tic ký mi

ná stroj mi,
c) pri kto rých do chá dza k pre no su vib rá cií na ruky, pri kto rom sú pre kra čo va né naj vy ššie prí pust né hod no ty

vib rá cií v zá vis los ti od ča so vé ho vy sta ve nia, usta no ve né oso bit ným pred pi som,1)
d) s pre no som vib rá cií pô so bia cich cel ko vo ale bo miest ne, pri kto rých sú pre kro če né naj vy ššie prí pust né hod -

no ty usta no ve né oso bit ným predpisom1) pre te hot né ženy zní že né o 10 dB,

1.2. pri ma ni pu lá cii s ná klad mi spo je né s ri zi ka mi, naj mä v be der nej ob las ti chrb ti ce
a) pri pre pra ve bre mien po mo cou jed no du chých bez mo to ro vých po jazd ných pros tried kov, pri kto rých musí

by� sila vy na lo že ná v �ahu väč šia ako 50 N a sila v tla ku väč šia ako 100 N,
b) spo je né so zdví ha ním, pre ná ša ním a uk la da ním bre mien, pri kto rých sú pre kra čo va né smer né hmot nost né 

hod no ty,2)
c) s pre va žu jú cou dy na mic kou zlož kou sva lo vej prá ce, pri kto rých je ce lo zme no vý pra cov ný ener ge tic ký vý daj

väč ší ako 4 MJ, 
1.3. na pra co vis kách s hlu kom,

keï sú pre kra čo va né naj vy ššie prí pust né hod no ty hlu ku pri fy zic kej práci, usta no ve né oso bit ným pred pi -
som,1) 

1.4. s io ni zu jú cim žia re ním
pri čin nos tiach ve dú cich k ožia re niu io ni zu jú cim žia re ním mimo kon tro lo va ných pá siem pra co vísk so zdroj mi 
io ni zu jú ce ho žia re nia, ak dáv ka na plod po čas ce lé ho te ho ten stva ne pre kro čí 1 mSv,

1.5. s ne io ni zu jú cim žia re ním,
keï sú pre kro če né naj vy ššie prí pust né hod no ty elek tro mag ne tic ké ho žia re nia a elek tro mag ne tic kých polí
s frek ven cia mi 3 000 GHz a niž šími, usta no ve né oso bit ným pred pi som pre oby va te¾ stvo,3)

1.6. na pra co vis kách s nad mer nou zá �a žou chla dom ale bo tep lom 
a) keï sa tep lo ta vzdu chu udr žia va po dobu viac ako 4 ho di ny na hod no te 4  oC a niž šej ale bo keï sa vy ko ná -

vajú prá ce v sú hrne za zme nu dlh šie ako 1 ho di nu pri tep lo tách pod -5  oC. Prá ca v uve de nom po vo le nom ča -
so vom roz sa hu musí by� kom pen zo va ná účin ný mi ochran ný mi opat re nia mi na za bez pe če nie fy zio lo gic kej
ter mo re gu lá cie te hot nej ženy, naj mä vhod ným pra cov ným ob le če ním, pri me ra ným tem pe ro va ním prie -
chod ných a od po čin ko vých prie sto rov, v prí pa de pot re by za bez pe če ním tep lých ná po jov a stra vy,

b) keï časovo-vážená ce lo zme no vá prie mer ná vý sled ná tep lo ta gu ¾o vé ho tep lo me ru pre vy šu je 28 oC,
c) s výz namný mi zdroj mi sá la vé ho tep la na za mest nan ca, keï ne mož no tech nic ký mi opat re nia mi zní ži� sá la -

nie tak, aby ne bo lo prí či nou nad mer nej te pel nej zá �a že a po rúch ter mo re gu lá cie a aby pô so be nie sá la vé ho
tep la na hla vu ne pre kra čo va lo 150 W/m2,

d) s mi mo riad ny mi ná rok mi na ter mo re gu lá ciu v dô sled ku strie da nia ve¾ kých tep lot ných roz die lov v in ter va -
loch krat ších ako 30 mi nút, ako aj pri sú čas ne vy so kej tep lo te a vlh kos ti, ak nie sú za bez pe če né opat re nia
účin ne kom pen zu jú ce ne ga tív ny vplyv uve de ných fak to rov, naj mä vhod né pra cov né ob le če nie, úpra va re ži -
mu prá ce a od dy chu, pit ný re žim, pri me ra né tepelno-vlhkostné pod mien ky v prie chod ných a od po čin ko -
vých prie sto roch,

1.7. s ne vhodným po hy bom a dr ža ním tela a s pre mies tňo va ním sa v rám ci pra co vi ska ale bo mimo neho
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 272/2004 Z. z.

1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 40/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pred hlu kom a vib rá cia mi.
2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 204/2001 Z. z. o mi ni mál nych bez peč nost ných a zdra vot ných  po žia dav kách pri prá ci

s bre me na mi.
3) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 271/2004 Z. z. o ochra ne zdra via pred ne io ni zu jú cim žia re ním.



a) vy ko ná va né vo fy zic ky ná roč ných a v ne vhodných pra cov ných po lo hách, ako je prá ca v hl bo kom pred klo ne, 
v po dre pe, v k¾a ku, po le žiač ky, vo vy pä tom sto ji na špič kách nôh, s ru ka mi nad hla vou a s po o to če ním tru -
pu o viac ako 60o,

b) pos to jač ky u te hot ných žien, ak sa vy ko ná va jú sú vis le po čas pre važ nej čas ti pra cov nej zme ny,
c) vy ko ná va né v ob me dze nom pra cov nom prie sto re, kto rý ne u mož ňu je strie da nie pra cov ných po lôh a uvo¾ ňo -

va nie za �a žo va ných čas tí pod por no po hy bo vej sús ta vy, a v pod mien kach, kto ré ne u mož ňu jú upra vi� pra -
cov né mies to s oh¾a dom na an tro po met ric ké zme ny tela ženy v prie be hu te ho ten stva,

1.8. s psy chic kou zá �a žou
a) pri kto rej ne mož no in di vi du ál ne pri spô so bo va� pra cov né tem po dané stro jo vým za ria de ním,
b) pri ošet ro va ní pa cien tov na uzav re tých psy chiat ric kých od de le niach.

2. bio lo gic ký mi fak tor mi, naj mä prá ce

a) s kla si fi ko va ný mi fak tor mi sku pi ny 2, 3 a 4,4) ak je zná me, že tie to fak to ry ale bo te ra pe u tic ké opat re nia pot reb -
né vzh¾a dom na pô so be nie tých to fak to rov ohroz u jú zdra vie te hot ných žien a ne na ro de né ho die �a �a,

b) pri vý ro be lie čiv a prí prav kov na hu mán ne a ve te ri nár ne úče ly, pri kto rých môže pre u ká za te¾ ne vo výz namnej
mie re do chá dza� k pre ni ka niu v nich ob siah nu tých bio lo gic kých účin ných lá tok do or ga niz mu.

3. che mic ký mi fak tor mi, naj mä prá ce s

3.1. or tu �ou a s jej zlú če ni na mi, 
3.2. lát ka mi spo ma ¾u jú ci mi mi tó zu,
3.3. oxi dom uho¾ na tým,
3.4. che mic ký mi lát ka mi, kto ré sú v ne bez peč nej mie re ab sor bo va né cez pokožku5) a kto ré sú uve de né v oso bit -

nom predpise6) a ozna če né ako R 24 a R 27,
3.5. che mic ký mi lát ka mi, kto ré 

1. majú vý raz ný aler gi zu jú ci úči nok na dý cha cie ús tro jen stvo ale bo kožu, kto ré sú uve de né v oso bit nom
predpise6) a ozna če né ako R 42 a R 43,

2. majú žie ra vý úči nok na kožu, kto ré sú uve de né v oso bit nom predpise6) a ozna če né ako R 34, R 35,
ok rem pre daja ne bez peč ných che mic kých lá tok a ne bez peč ných che mic kých prí prav kov v uzav re tých ne roz -
bit ných, ori gi nál nych ba le niach.
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4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 47/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pri prá ci s bio lo gic ký mi fak tor mi.
5) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 45/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pri prá ci s che mic ký mi fak tor mi.
6) Zá kon č. 163/2001 Z. z. o che mic kých lát kach a che mic kých prí prav koch v zne ní  ne skor ších  pred pi sov.



ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV
A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Smer ni ca Rady 92/85/EHS z 19. ok tób ra 1992 o za ve de ní opat re ní na pod po ru zlep še nia bez peč nos ti a ochra ny
zdra via pri prá ci te hot ných pra cov ní čok a pra cov ní čok krát ko po pô ro de ale bo doj čia cich pra cov ní čok (10. samo stat -
ná smer ni ca v zmys le člán ku 16 ods. 1 smer ni ce 89/391/EHS, Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 348,
28. 11. 1992).

Pre klad pre be ra nej smer ni ce je v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va Úra du
vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 272/2004 Z. z.



273

 N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ap rí la 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 286/2003 Z. z.
o po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri vý ro be a uvá dza ní na trh mä so vých vý rob kov 

a ur či tých ostat ných pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du v zne ní na ria de nia vlá dy
 Slo ven skej re pub li ky č. 486/2003 Z. z.

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 3 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri -
nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov na -
ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 286/2003 Z. z. o po žia dav kách v zá uj me ochra ny
zdra via ¾udí pri vý ro be a uvá dza ní na trh mä so vých vý -
rob kov a ur či tých ostat ných pro duk tov ži vo číš ne ho pô -
vo du sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 písm. s) sa slo vá „a v Eu róp skych spo lo čen -
stvách“ na hrá dza jú slo va mi „ale bo v ostat ných člen -
ských štá toch4)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4 znie:
„4) § 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní zá ko na

č. 472/2003 Z. z.“.

2. V § 2 písm. t) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo ústred ný
or gán člen ské ho štá tu 4) prí sluš ný na vy ko ná va nie ve -
te ri nár nych kon trol, ale bo kaž dý or gán, na kto rý bola
táto pô sob nos� pre ne se ná“.

3. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slo vo „znač kou“ pri pá ja -
jú tie to slo vá: „v sú la de s prí sluš ný mi po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev“.

4. § 10 znie:

„§ 10

(1) Po roz hod nu tí Eu róp skej ko mi sie, kto rým sa po -
vo lí do da toč né li mi to va né pre chod né ob do bie jed not li -
vým pre vádzkarniam, kto ré si do 15. no vem bra 2003
po da li žia dos� o za ra de nie do do da toč né ho li mi to va né -
ho pre chod né ho ob do bia, po kia¾ ide o do čas né vý nimky 
zo stavebno-technických po žia da viek usta no ve ných
v prí lo hách č. 2 a  3, a do lo ži li pra cov ný plán a prog ram
pre vádz kar ne vrá ta ne le hôt na od stra ňo va nie jed not li -
vých v ňom uve de ných ne dos tat kov, kto ré ne smú trva�
dlh šie ako 12 me sia cov od na do bud nu tia plat nos ti
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii, s pre u ká za ním do stup nos ti fi nanč ných pros tried -

kov pot reb ných na zo sú la de nie jed not li vých
pod mie nok pre vádz kar ne s pod mien ka mi na schvá le -
nie usta no ve ný mi v prí lo he č. 2 a 3, štát na ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va vydá pre vádz kar ni do čas né
schvá le nie plat né od 1. mája 2004 až do zme ny roz hod -
nu tia Eu róp skej ko mi sie, kto rým sa pre vádz ka reň vy -
čiark ne zo zo zna mu pre vádz kar ní za ra de ných v do da -
toč nom li mi to va nom pre chod nom ob do bí, naj dlh šie
však do 30. ap rí la 2005.

 (2) Mä so vé vý rob ky a iné pro duk ty z tých to pre vádz -
kar ní sa po čas tr va nia do čas ných vý ni miek môžu uvá -
dza� na trh vý luč ne len v Slo ven skej re pub li ke, mu sia
by� ozna če né oso bit nou znač kou, kto rú určí v roz hod -
nu tí o do čas nom schvá le ní štát na ve te ri nár na a po tra -
vi no vá sprá va v sú la de s roz hod nu tím Eu róp skej ko -
mi sie. Vý ro ba, po u ží va nie, dis tri bú cia a uvá dza nie
tých to vý rob kov iba na do má ci trh v Slo ven skej re pub -
li ke pod lie ha jú v do da toč nom li mi to va nom pre chod -
nom ob do bí oso bit ným kon tro lám or gá nov ve te ri nár -
nej sprá vy v sú la de s roz hod nu tím Eu róp skej
ko mi sie.3)

 (3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pod ¾a
roz hod nu tia Eu róp skej ko mi sie upres ní ná le ži tos ti do -
kla dov, kto ré mu sia spre vá dza� vý rob ky a zá zna my,
kto ré pre vádz ko va te¾ a prí jem ca musí vies� a ucho vá -
va�.“.

5. V § 14 sa slo vo „ vý me nách“ na hrá dza slo vom „ob -
cho de“.

6. § 18 sa do pĺ ňa od sek mi 3 a 4, kto ré zne jú:
„(3) Mi nis ter stvo môže v sú la de s po žia dav ka mi Eu -

róp skych spo lo čen stiev vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som ur či� jed not li vé čas ti or gá nov, tka nív a iných
čas tí zvie rat, kto ré mož no po u ží va� na prí pra vu mä so -
vých vý rob kov a kto ré ne mož no po u ží va� na prí pra vu
mä so vých vý rob kov.

 (4) Mi nis ter stvo môže v sú la de s prí sluš ný mi po žia -
dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som usta no vi�
a) zoz nam lá tok po u ží va ných na pred chá dza nie ko ró zii 

ple cho viek, zmäk čo va nie a dez in fek ciu vody po u ží -
va nej v auto klá voch pod ¾a prí lo hy č. 3 časti H bodu C 
písm. a),

b) iný spô sob ošet re nia re cir ku lo va nej vody, ako je
ošet re nie chló ro va ním pod ¾a prí lo hy č. 3 časti H
bodu C písm. b).“.
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7. § 19a znie:

„§ 19a

(1) Mä so vé vý rob ky zís ka né pred 1. má jom 2004 sa
môžu uvá dza� vý luč ne na do má ci trh v Slo ven skej re -
pub li ke po 1. máji 2004 do 31. de cem bra 2004, ak sú
ozna če né ná rod nou znač kou pod ¾a práv nych pred pi sov 
plat ných pred dá tu mom pri stú pe nia Slo ven skej re pub -
li ky k Eu róp skej únii.

(2) Mä so vé vý rob ky pod ¾a od se ku 1 mu sia os ta� len
na do má com trhu v Slo ven skej re pub li ke.

(3) S mä so vý mi vý rob ka mi zís ka ný mi pred 1. má jom
2004 v pre vádz kar niach schvá le ných na vý voz do Eu -
róp skej únie, ozna če ný mi ovál nou ex port nou zdra vot -
nou znač kou Eu róp skej únie schvá le nej pre vádz kár ne
v Slo ven skej re pub li ke mož no ob cho do va� s člen ský mi
štát mi po 1. máji 2004 do 31. au gus ta 2004.

(4) Sprie vod ný ob chod ný do klad pod ¾a § 3 ods. 2
písm. a) musí ob sa ho va� po znám ku „Zís ka né pred
1. má jom 2004“, pod pí sa nú úrad ným ve te ri nár nym le -
ká rom prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no -
vej sprá vy zod po ved ným za pre vádz ka reň pô vo du.

(5) Zá so by pred tla če ných ma te riá lov na ba le nie do
pria me ho oba lu a dru hé ho oba lu a eti ke ty, kto ré sú
ozna če né pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred dá -
tu mom pri stú pe nia Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii, mož no na mä so vé vý rob ky zís ka né po dá tu me pri -
stú pe nia Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii po u ží -
va� do 31. de cem bra 2004. Tak to ozna če né mä so vé vý -
rob ky mu sia os ta� vý luč ne na do má com trhu
v Slo ven skej re pub li ke.“.

8. V prí lo he č. 2 časti A bode 12 sa slo vá „or gá nu ve te -
ri nár nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „re gio nál nej ve te -
ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy“.

9. V prí lo he č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 1.1. sa
vy púš �a jú slo vá „pod ¾a práv ne ho aktu Eu róp skych
spo lo čen stiev uve de né ho v prí lo he č. 1 bode 1 (t. j. člen -

ské ho štá tu Eu róp skej únie a Eu róp skych spo lo čen -
stiev)“.

10. V prí lo he č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 1.3. sa
vy púš �a jú slo vá „jed na zo skra tiek uve de ných v práv -
nom akte pod ¾a prí lo hy č. 1 bodu 1“.

11. V prí lo he č. 3 časti F bode 4 písm. a) bode 2.3. sa
vy púš �a jú slo vá „jed na zo skra tiek uve de ných v práv -
nom akte Eu róp skych spo lo čen stiev uve de nom v prí lo -
he č. 1 bod 1“.

12. V prí lo he č. 3 časti F bode 6 dru há veta znie: „Bez
toho, aby bolo dotk nu té prí sluš né roz hod nu tie Eu róp -
skej ko mi sie, sa tie to vý rob ky mu sia ozna čo va� ná rod -
nou znač kou kru ho vé ho tva ru s tý mi to údaj mi:“.

13. V prí lo he č. 3 časti F bod 7 znie: „Mä so vé vý rob ky
ur če né vý luč ne na do má ci trh v Slo ven skej re pub li ke
a po chá dza jú ce z pre vádz kar ní pod ¾a § 10, kto rým bola
uzna ná po žia dav ka na vý nim ky v pre chod nom ob do bí
ur če nom roz hod nu tím Eu róp skej ko mi sie, sa od 1.
mája 2004 mu sia ozna čo va� oso bit nou ná rod nou znač -
kou štvor co vé ho tva ru, v kto rej sa uvá dza jú či ta te¾ ný mi 
znak mi  in for má cie, kto ré určí Štát na ve te ri nár na a po -
tra vi no vá sprá va v sú la de s prí sluš ným roz hod nu tím
Eu róp skej ko mi sie.“.

14. V prí lo he č. 3 čas ti H bode C úvod ná veta znie: „C.
Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže do usta -
no ve nia prí sluš ných po žia da viek Eu róp skych spo lo -
čen stiev po vo li�“.

15. V prí lo he č. 3 časti H bode C sa v pís me ne b) za
slo vo „ošet re nia“ do pĺ ňa jú slo vá „v sú la de s roz hod nu -
tím Eu róp skej ko mi sie“.

16. V prí lo he č. 6 bode 9 sa slo vá „vý me ny vý rob kov“
na hrá dza jú slo va mi „ob cho du s vý rob ka mi“.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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274

N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 21. ap rí la 2004

o opat re niach na ochra nu ži vot né ho pros tre dia pred hlu kom z lie ta diel

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. na -
ria ïu je:

§ 1

(1) Toto na ria de nie usta no vu je opat re nia na ochra nu 
ži vot né ho pros tre dia pred hlu kom z lie ta diel.

(2) Toto na ria de nie sa vz�a hu je na ci vil né pod zvu ko -
vé prú do vé lie tad lá s ma xi mál nou vzle to vou hmot nos -
�ou 34 000 kg a viac ale bo s cer ti fi ko va ným vnú tor ným
uspo ria da ním miest na se de nie pre viac ako 19 ces tu -
jú cich ok rem miest na se de nie pre po sád ku.

§ 2

(1) Do re gis tra lietadiel1) ne mož no za pí sa� ci vil né
pod zvu ko vé prú do vé lie tad lá, kto rým ne bo lo vy da né
osved če nie o hlu ko vej spô so bi los ti mi ni mál ne pod ¾a
po žia da viek uve de ných v me dzi ná rod nej zmlu ve, kto -
rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná.2)

(2) Pod mien kou ude le nia sú hla su tu zem ské mu le -
tec ké mu do prav co vi pod ¾a oso bit né ho predpisu3) na vy -
ko ná va nie le tec kej do pra vy s po u ži tím lie tad la iné ho le -
tec ké ho do prav cu ale bo dr ži te ¾a osved če nia le tec ké ho
pre vádz ko va te ¾a je osved če nie o hlu ko vej spô so bi los ti
mi ni mál ne pod ¾a po žia da viek uve de ných v me dzi ná -
rod nej zmlu ve, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za -
ná.2)

(3) Pod mien kou vy da nia po vo le nia za hra nič né mu le -
tec ké mu do prav co vi pod ¾a oso bit né ho predpisu4) na vy -
ko ná va nie pra vi del nej le tec kej do pra vy ale bo ne pra vi -
del nej le tec kej do pra vy s ci vil ným pod zvu ko vým
prú do vým lie tad lom je osved če nie o hlu ko vej spô so bi -
los ti mi ni mál ne pod ¾a po žia da viek uve de ných v me dzi -
ná rod nej zmlu ve, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za -
ná.2)

§ 3

(1) Usta no ve nia § 2 sa ne vz�a hu jú na
a) his to ric ké lie tad lá a
b) lie tad lá po há ňa né mo to rmi s ob to ko vým po me rom 2

a viac.

(2) Usta no ve nia § 2 ods. 2 a 3 sa ne vz�a hu jú na krát -
ko do bý pre ná jom lie tad la a po sád ky na účely pre kle nu -
tia ne o ča ká va né ho vý pad ku ka pa cít.

(3) Usta no ve nie § 2 ods. 3 sa ne vz�a hu je na lie tad lá
uve de né v na ria de ní Ko mi sie Eu róp skych spo lo čen -
stiev.5)

(4) Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) pri uplat -
ňo va ní § 2 ods. 3 môže vy da� po vo le nie na ne pra vi del nú 
le tec kú do pra vu lie tad la mi
a) na lety vý ni moč nej po va hy,
b) pre pra vu jú ci mi hu ma ni tár nu po moc,
c) pre pra vu jú ci mi vo jen ský ma te riál na zá kla de li cen -

cie ude le nej Mi nis ter stvom hos po dár stva Slo ven skej 
re pub li ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6)

(5) Mi nis ter stvo pri uplat ňo va ní § 2 ods. 3 uzná vý -
nim ky pos kyt nu té člen skou kra ji nou Eu róp ske ho spo -
lo čen stva lie tad lám za pí sa ným v re gis tri tej to kra ji ny.

(6) Mi nis ter stvo in for mu je prí sluš né úra dy ostat -
ných člen ských štá tov Eu róp ske ho spo lo čen stva a Eu -
róp sku ko mi siu o his to ric kých lie tad lách za pí sa ných
v re gis tri lie ta diel a o ude le ní sú hla su tu zem ské mu
 leteckému do prav co vi pod ¾a oso bit né ho predpisu3) na
vy ko ná va nie le tec kej do pra vy s po u ži tím his to ric ké ho
lie tad la iné ho le tec ké ho do prav cu ale bo dr ži te ¾a osved -
če nia le tec ké ho pre vádz ko va te ¾a.

§ 4

(1) V zá uj me ochra ny ži vot né ho pros tre dia pred hlu -
kom z lie ta diel môže mi nis ter stvo roz hod nú� o za ve de ní 
pre vádz ko vých ob me dze ní a do da toč ných od plát za po -
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1) § 25 zá ko na č. 143/1998 Z. z. o ci vil nom le tec tve (le tec ký zá kon) a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
2) Čas� II ka pi to ly 3 zväz ku 1 prí lo hy 16 k Do ho vo ru o me dzi ná rod nom ci vil nom le tec tve, dru hé vy da nie (1988) (ozná me nie Mi nis ter stva

za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky č. 196/1995 Z. z. o usku toč ne ní no ti fi ká cie suk ce sie Slo ven skej re pub li ky do Do ho vo ru
o me dzi ná rod nom ci vil nom le tec tve).

3) § 41 ods. 11 zá ko na č. 143/1998 Z. z.
4) § 39 ods. 1 až 3 zá ko na č. 143/1998 Z. z. v zne ní zá ko na č. 37/2002 Z. z.
5) Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 991/2001, kto rým sa mení a do pĺ ňa prí lo ha k smer ni ci Rady 92/14/EHS o ob me dze ní pre vádz ky lie ta diel

pod ¾a čas ti II ka pi to ly 2 zväz ku 1 prí lo hy 16 k Do ho vo ru o me dzi ná rod nom ci vil nom le tec tve, dru hé vy da nie (1988).
6) § 16 zá ko na č. 179/1998 Z. z. o ob cho do va ní s vo jen ským ma te riá lom a o do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní

(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 496/2002 Z. z.



u ži tie letiska7) ako pro ti hlu ko vých opat re ní aj na ve rej -
ných le tis kách na úze mí Slo ven skej re pub li ky, na kto -
rých sa ne us ku toč ní viac než 50 000 vzle tov ale bo
pri stá tí ci vil ných pod zvu ko vých lie ta diel za rok v prie -
me re za po sled né tri ka len dár ne roky. Usta no ve nie
§ 2 ods. 3 sa v tom prí pa de ne po u ži je na ne pra vi del nú
le tec kú do pra vu poš to vých zá sie lok ale bo ná kla du.

(2) Pre vádz ko vé ob me dze nia pod ¾a od se ku 1 ob me -
dzu jú pre vádz ku v ča so vom ob do bí, za vá dza jú oso bit né 
pre vádz ko vé po stu py ale bo po stup ne zni žu jú prí stup
vy bra ných ka te gó rií ci vil ných pod zvu ko vých lie ta diel
na ve rej né le ti sko. Do da toč né od pla ty za po u ži tie le ti s -
ka sa za vá dza jú za pre kro če nie ur če ných naj vy ššie prí -
pust ných hod nôt ur ču jú cich ve li čín hlu ku. Pro ti hlu ko -
vé opat re nia ne smú dis kri mi no va� le tec ké ho do prav cu
ale bo vý rob cu lie tad la z dô vo du štát nej prí sluš nos ti
ale bo to tož nos ti.

(3) Pri za vá dza ní kon krét nych pre vádz ko vých ob me -
dze ní s oh¾a dom na cha rak te ris ti ky le ti ska sa zoh ¾ad -
ňu jú úda je uve de né v prí lo he č. 1. Na ten to účel je mi -
nis ter stvo opráv ne né vy ža do va� od pre vádz ko va te ¾ov
le tísk pot reb né úda je.

(4) Ak hod no te nie pro ti hlu ko vých opat re ní vy ko na né 
v sú la de s od se kom 3 pre u ká že, že do siah nu tie cie ¾ov

toh to na ria de nia si vy ža du je za ve de nie ob me dze ní za -
me ra ných na zní že nie prí stu pu vy bra ných ka te gó rií ci -
vil ných pod zvu ko vých lie ta diel, budú sa na prí sluš nom 
le ti sku uplat ňo va� tie to pra vid lá:
a) šes� me sia cov po do kon če ní hod no te nia a po roz hod -

nu tí o za ve de ní pro ti hlu ko vých opat re ní pod ¾a od se -
ku 1 dotk nu tí le tec kí do prav co via ne bu dú zvy šo va�
ob je my pre vádz ky vy bra nej ka te gó rie ci vil ných pod -
zvu ko vých lie ta diel na da nom le ti sku nad rá mec
pre vádz ky v zod po ve da jú com ob do bí pred chá dza jú -
ce ho roku a

b) ná sled ne po naj me nej šies tich me sia coch budú
dotk nu tí le tec kí do prav co via zni žo va� po čet vzle tov
a pri stá tí vy bra nej ka te gó rie ci vil ných pod zvu ko -
vých lie ta diel na le ti sku o naj viac 20 % roč né ho ob je -
mu z po čia toč né ho poč tu tých to po hy bov.

§ 5

Tým to na ria de ním sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 2.

§ 6

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

v z. Pál Csáky v. r.
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Úda je pod ¾a § 4 ods. 3

1. Ak tu ál ny stav
1.1 Opis le ti ska vrá ta ne in for má cií o jeho ka pa ci te, po lo he, oko lí, ob je me a zlo že ní le tec kej do pra vy a o vzle to vých

a pri stá va cích drá hach.
1.2 Opis en vi ron men tál nych cie ¾ov pre le ti sko z vnút ro štát ne ho h¾a di ska.
1.3 Úda je o cel ko vej hluč nos ti v ak tu ál nom roku a v mi nu lých ro koch vrá ta ne od ha du poč tu ¾udí ovplyv ne ných

hlu kom z lie ta diel. Opis spô so bu vý po čtu po u ži té ho na vy pra co va nie úda jov o cel ko vej hluč nos ti.
1.4 Opis opat re ní na zní že nie hluč nos ti, kto ré sa už rea li zo va li: napríklad in for má cie o plá no va ní a vy u ži tí kra ji ny,

prog ra moch na za me dze nie ší re nia hlu ku, pre vádz ko vých po stu poch, ako je PANS-OPS, pre vádz ko vé ob me -
dze nia, ako sú li mi ty hluč nos ti, ob me dze nia ale bo zá ka zy noč ných štar tov, noč né po plat ky, upred nos tňo va né
ale bo do dr žia va né drá hy z h¾a di ska niž šej hluč nos ti a mo ni to ro va nie hlu ku.

2. Prog nó za bez no vých opat re ní
2.1 Prí pad ný o pis už schvá le nej a v prog ra me ob siah nu tej vý stav by le ti ska, na prí klad zvý še nie ka pa ci ty, roz ší re -

nie drá hy ale bo ter mi ná lu a pro jek to va né bu dú ce zlo že nie pre pra vy a od ha do va ný ná rast do pra vy.
2.2 V prí pa de zvý še nia ka pa ci ty le ti ska pro spech vy plý va jú ci zo zís ka nia ïal šej ka pa ci ty.
2.3 Opis vply vu na hlu ko vú si tu á ciu bez ïal ších opat re ní a opis opat re ní, kto ré sú už plá no va né na účely zní že nia

uve de ných účin kov hlu ku v tom is tom ob do bí.
2.4 Prog nó za cel ko vej hluč nos ti — vrá ta ne od ha du poč tu ¾udí, kto rí budú prav de po dob ne ovplyv ne ní hlu kom lie -

tad la, — roz lí ši� sta ré a no vo bu do va né obyt né ob las ti.
2.5 Vy hod no te nie ná sled kov a mož né ná kla dy v prí pa de, ak sa ne zoh ¾ad ní zní že nie vply vu ras tú ce ho hlu ku.

3. Hod no te nie do pln ko vých opat re ní
3.1 Ná črt mož ných do pln ko vých opat re ní a naj mä uve de nie hlav ných dô vo dov toh to vý be ru. Opis tých to opat re ní

vy bra tých na účely ïal šej ana lý zy a úda je o ná kla doch za ve de nia tých to opat re ní, oča ká va ný po čet ¾udí, kto rí
budú ma� pro spech, a ča so vý rá mec, zoz nam jed not li vých opat re ní uspo ria da ný pod ¾a ich účin nos ti.

3.2 Hod no te nie ná kla do vej efek tív nos ti ale bo vý nos nos ti za ve de nia špe ci fic kých opat re ní, be rúc do úva hy
sociálno-ekonomické účin ky opat re ní na uží va te ¾ov le ti ska, le tec kých do prav cov, ces tu jú cich a na or gá ny
miest nej samo sprá vy.

3.3 Pre h¾ad o mož ných vply voch na vr ho va ných opat re ní na ži vot né pros tre die a hos po dár sku sú �až vo vz�a hu
k iným le tis kám, le tec kým do prav com a ostatným za in te re so vaným stranám.

3.4 Dô vo dy vý be ru zvo le né ho rie še nia.
3.5 Su már ne tech nic ké ho cha rak te ru.

4. Vz�ah k smer ni ci Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/49/ES, kto rá sa týka  po su dzo va nia a ria de nia en vi ron -
men tál ne ho hlu ku
4.1 Kedy a kde boli vy pra co va né mapy hluč nos ti ale bo akč né plá ny za pod mie nok uve de ných v tej to smer ni ci

a kedy a kde budú vy u ži té pri pos ky to va ní in for má cií vy ža do va ných pod ¾a tej to prí lo hy.
4.2 Pri hod no te ní hlu ko vé ho za �a že nia (t. j. zos ta ve nia cel ko vej úrov ne hluč nos ti a počtu ňou pos tih nu tých ¾udí)

sa od po rú ča vy chá dza� as poň zo spo loč ných uka zo va te ¾ov hluč nos ti Lden a Lnight špe ci fi ko va ných v tej to smer -
ni ci, ak sú k dis po zí cii.

Strana 2676 Zbierka zákonov č. 274/2004 Čiastka 113

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 274/2004 Z. z.



ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV
EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV A EU RÓP SKEJ ÚNIE

1. Smer ni ca Rady 89/629/EHS zo 4. de cem bra 1989 o ob me dze ní emi sií hlu ku ci vil ných pod zvu ko vých lie ta diel
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spoločenstiev L 363, 13. 12. 1989).

2. Smer ni ca Rady 92/14/EHS z 2. mar ca 1992 o ob me dze ní pre vádz ky le tú nov pod ¾a čas ti II ka pi to ly 2 zväz ku 1 prí -
lo hy 16 k Do ho vo ru o me dzi ná rod nom ci vil nom le tec tve, dru hé vy da nie (1988) (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spoločenstiev L 076, 23. 03. 1992) v zne ní smer ni ce Rady 98/20/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 107, 7. 04. 1998) a v zne ní smer ni ce Rady 99/28/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 118,
6. 05. 1999).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2002/30/ES z 26. mar ca 2002 o pra vid lách a po stu poch za ve de nia pre -
vádz ko vých ob me dze ní pod mie ne ných hlu kom na le tis kách spo lo čen stva (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spoločenstiev L 085, 28. 03. 2002).

Smer ni ce sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na hliad nu�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 274/2004 Z. z.



275

V Y  H L Á Š K A
Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

z 31. marca 2004,

kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
č. 67/2002 Z. z., kto rou sa vy dá va zoz nam vy bra ných che mic kých lá tok a vy bra ných

che mic kých prí prav kov, kto rých uve de nie na trh a po u ží va nie je ob me dze né
ale bo za ká za né v zne ní vy hláš ky č. 180/2003 Z. z.

Ná zov lát ky In de xo vé čís lo EC čís lo CAS čís lo Poznámky
„bu tán [ob sa hu jú ci ≥ 0,1 % bu ta dié nu
(203-450-8)] [1]

izo bu tán [ob sa hu jú ci ≥ 0,1 % bu ta dié nu
(203-450-8)] [2]

601-004-01-8 203-448-7
[1]

200-857-2
[2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

C, S

1,3 bu ta dién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Ná zov lát ky In de xo vé čís lo EC čís lo CAS čís lo Poznámky
„dich lo rid ko balt na tý 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E
sí ran ko balt na tý 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E
flu o rid ka dem na tý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
chry zén 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9 —
ben zo[e]py rén 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2 —
2,2’-bioxirán; 1,2:3,4-diepoxybután 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 E
oxi ra nyl me ta nol;
2,3-epoxypropan-1-ol; gly ci dol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

2,4-dinitrotoluén [1],

di nit ro to lu én [2], di nit ro to lu én,
tech nic ká is to ta

609-007-00-9 204-450-0
[1]

246-836-1
[2]

121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]

—

2,6-dinitrotoluén 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E
tris(nit ro me tyl)dia zán;
hydrazín-tri-nitrometán

609-053-00-X 414-850-9 — E

azo ben zén 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E
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Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 28 ods. 5 zá ko na č. 163/2001 Z. z. o che mic kých
 látkach a che mic kých prí prav koch v zne ní zá ko na
č. 128/2002 Z. z. a zá ko na č. 217/2003 Z. z. usta no vu je:

Čl. I

Prí lo ha vy hláš ky Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven -
skej re pub li ky č. 67/2002 Z. z., kto rou sa vy dá va zoz nam

vy bra ných che mic kých lá tok a vy bra ných che mic kých
prí prav kov, kto rých uve de nie na trh a po u ží va nie je ob -
me dze né ale bo za ká za né v zne ní vy hláš ky č. 180/2003
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Po znám ka pod čia rou v bode XX sa ozna ču je ako po -
znám ka 1a). 

2. V bode XXIX sa v ta bu¾ ke Kar ci no gén ne lát ky a prí -
prav ky ka te gó rie 1 do pĺ ňa jú tie to lát ky:

3. V bode XXIX sa v ta bu¾ ke Kar ci no gén ne lát ky a prí -
prav ky ka te gó rie 2 do pĺ ňa jú tie to látky:

“.



azo far bi vá na báze o-dianizidínu;
far bi vá na báze
4,4´-diarylazo-3,3´-dimetoxybifenyl-
s vý nim kou tých, kto ré sú bliž šie
špe ci fi ko va né v prí lo he č. 1 vý no su
Mi nis ter stva hos po dár stva SR
č. 2/2002
(Prí lo ha I smer ni ce 67/548/EHS)

611-029-00-9 — — A, H

azo far bi vá na báze 2-metylanilínu;
far bi vá za lo že né na báze
4,4’-diarylazo-3,3’-dimetylfenylové
far bi vá s vý nim kou tých, kto ré sú
bliž šie špe ci fi ko va né v prí lo he č. 1
vý no su Mi nis ter stva hos po dár stva
SR č. 2/2002
(Prí lo ha I smer ni ce 67/548/EHS)

611-030-00-4 — — A, H

1,4,5,8-tetraamino-
9,10-antrachinón;
C.I. dis perz ná mod rá 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8 —

oxid be ryl na tý 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E
chró man sod ný 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

trich ló re ty lén, trich ló re tén 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6
á-chlorotoluén; ben zyl chlo rid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E
2,3-dibrómpropán-1-ol; 
2,3-dibrómo-1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

pro py lé no xid;
1,2-epoxypropán; me ty lo xi rán

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

(fe no xy me tyl)oxi rán; 
fe nyl gly ci dyl éter; 
2,3-epoxypropylfenyl éter;
1,2-epoxy-3fenoxypropán;

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

fu rán 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
(R)-oxyránmetatol;
R-2,3-epoxy-1-propanol

603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-1-chlór-2,3-epoxypropán 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9 —
2,3-dinitrotoluén 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E
3,4-dinitrotoluén 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E
3,5-dinitrotoluén 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E
2,5-dinitrotoluén 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-
4-metyl-2-oxo-5-[4-(fe ny la zo)
fe ny la zo]-1,2-dihydro-
3-pyridínkarbonitril;
5-[-(fe ny la zo nyl)fe nyl dia ze nyl]-
6-hydroxy-1-(3-izopropoxypropyl)-
4-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-
3-karbonitril

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9 —

3,3´-{6-hydroxy-6-[(2metoxyfenyl)
dia ze nyl]-7-sulfonátnaftalén-2-amino}- 
1,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(imi no))bis
(propán-1-amínium)-formiát

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2 —
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[4´-(8-acetylamino-3,6-disulfonáto-
2-naftyldiazenyl)-4-(6-benzolamino-
3-sulfonáto-2-naftyldiazenyl)bifenyl-
1,3´,3´´,1´´´-tetraoláto-O,O´,O´´,O´´´]
meï nan tri sód ny; 

611-063-00-4 413-590-3 — —

fe nyl hyd ra zín;
bis(fe nyl hyd ra zí nium)sul fo nát [1]
fe nyl hyd ra zín chlo rid [2]

fe nyl hyd ra zín hyd ro chlo rid [3]

fe nyl hyd ra zí nium sul fát (2:1) [4]

612-023-00-9 202-873-5
[1]

200-444-7
[2]

248-259-0
[3]

257-622-2
[4]

100-63-0 [1]

59-88-1 [2]

27140-08-5 [3]

52033-74-6 [4]

E

zmes lá tok: 

N,N-[´(3-hydroxypropán-1-2-diyl)bis
(oxy me ty lén)]-2-metylakrylamid;

N,N´,N´´-[propán-
1,2.3-triyloxymetylén)]tris
(2-metylakrylamid;

2-metylakrylamid;

N,N´-[oxy bis(me ty lén)]bis(2-metylakryl
amid;

N-[(2,3-(di hyd ro xyp ro po xy)me tyl)]-
2-metylakrylamid;

616-057-00-5 412-790-8 — —

Ná zov lát ky In de xo vé čís lo EC čís lo CAS čís lo Poznámky
„bután [obsahujúci ≥ 0,1 %
butadiénu
(203-450-8)] [1]

izobután [obsahujúci ≥ 0,1 %
butadiénu (203-450-8)] [2]

601-004-01-8 203-448-7
[1]

200-857-2
[2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Ná zov lát ky In de xo vé čís lo EC čís lo CAS čís lo Poznámky
„fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 —
chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 —

2,2’-bioxirán, 1,2:3,4-diepoxybután 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 —

chróman sodný 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
bután [obsahujúci ≥ 0,1 % butadiénu
(203-450-8)] [1]

izobután [obsahujúci ≥ 0,1 %
butadiénu (203-450-8)] [2]

601-004-01-8 203-448-7
[1]

200-857-2
[2]

106-97-8 [1]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
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4. V bode XXIX sa v ta bu¾ ke Kar ci no gén ne lát ky a prí -
prav ky ka te gó rie 2 vy púš �a jú tie to látky:

“.

“.

5. V bode XXX sa v ta bu¾ ke Mu ta gén ne lát ky ka tegó -
rie 2 do pĺ ňa jú tie to lát ky:



propylénoxid;
1,2-epoxypropán; metyloxirán

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

1,3,5-tris-[(2S
a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trión

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

Ná zov lát ky In de xo vé čís lo EC čís lo CAS čís lo Poznámka
„brómpropán 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Ná zov lát ky In de xo vé čís lo EC čís lo CAS čís lo Poznámky
„fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 —
chlo rid ka dem na tý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E
oxiranylmetanol;
2,3-epoxypropán-1-ol; glycidol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

2-metoxypropán-1-ol;
2-metoxypropanol

603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5 —

4,4’-izobutyletylidéndifenol;

2,2-bis(4’-hydroxyfenyl)-
4-metylpentán

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6 —

2-metoxypropylacetát 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4 —
tridemorf (ISO); 
2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolín

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6 —

cykloheximid;

[1S-[1alfa(S*),3alfa,5beta]]-4-
[2-(3,5-dimetyl-2oxocyklohexyl)-
2-hydroxyetyl]-2,6-dión

613-140-00-8 200-636-0 66-81-9 —

flusilazol (ISO), 
bis(4-fluorofenyl)-(me tyl)-(1H-
1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-silán

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

zmes látok: 

4-{[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]
metyl}-4H-1,2,4-triazol; 
1-{[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]
metyl}-1H-1,2,4-triazol

014-019-00-7 403-250-2 — E

bis(2-metoxyetyl)éter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6 —

(R)-oxiránmetanol;
R-2,3-epoxy-1-propanol

603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

fluazifop-butyl (ISO);

butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorometyl-
2-pyridyloxy)fenoxy]propionát

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4 —

vinklozolín (ISO); 

N-3,5-dichlorofenyl-5-metyl-5-vinyl-
1,3-oxazolidín-2,4-dión

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8 —

kyselina metoxyoctová 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

bis(2-etylhexyl)ftalát;
di-(2-etylhexyl)ftalát; DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7 —

dibutyl-ftalát; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2 —
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6. V bode XXXI sa v ta bu¾ ke Lát ky po ško dzu jú ce rep ro -
duk ciu ka te gó rie 1 do pĺ ňa táto látka:

7. V bode XXXI sa v ta bu¾ ke Lát ky po ško dzu jú ce rep ro -
duk ciu ka te gó rie 2 do pĺ ňa jú tie to látky:

“.

“.



(+/-) tetrahydrofurfuryl
(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)
fenyloxy]propionát

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

flumioxazín (ISO); 
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-
4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazín-
6-yl)cyklohex-1-én-
1,2-dikarboxamid

613-166-00-X — 103361-09-7 —

(2RS, 3RS)-2-(4-fluórfenyl)-
3-(2-chlórfenyl)-2-[(1H-
1,2,4-triazol-1-yl)-metyl]oxirán

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0 —

N, N-dimetylacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E
formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7 —
N-metylacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3 —
N-metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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8. V bode XLIII sa od kaz k po znám ke pod čia rou „2)“ na -
hrá dza od ka zom „5a)“ a po znám ka pod čia rou k od ka -
zu 5a) znie:
„5a)STN EN 14362 — 1, STN EN 14362 — 2, STN ISO/TS 17234.“.

9. Za bod XLI VA sa pripájajú body XLVI a XL VII, kto ré
zne jú:
„XLVI. (1) No nyl fe nol                     C6H4(OH)C9H19

         (2) Nonylfenol-etoxylát      (C2H4O)nC15H24O

Ne smie sa uvá dza� na trh ani po u ží va� ako lát ka ale bo
zlož ka prí prav kov v kon cen trá ciách 0,1 % hmot nos ti ale -
bo vyš ších na úče ly

1. prie my sel né ho ale bo in šti tu cio nál ne ho čis te nia s vý -
nim kou
a) kon tro lo va ných uza tvo re ných sys té mov su ché ho

čis te nia, v rám ci ktorých sa pra cia kva pa li na re cyk -
lu je ale bo spa ¾u je,

b) čis tia cich sys té mov so špe ciál nym za ob chá dza ním,
v rám ci ktorých sa pra cia kva pa li na re cyk lu je ale bo
spa ¾u je,

2. čis te nia v do mác nos tiach,

3. spra co va nia tex tí lií a usní s vý nim kou
a) spra co va nia, pri kto rom ne do chá dza k ich emi siám

do od pa do vých vôd,
b) sys té mov so špe ciál nou úpra vou, v rám ci kto rých sa

voda z pro ce su pred up ra ví za úče lom úpl né ho od -
strá ne nia or ga nic ké ho po dielu pred bio lo gic kým čis -
te ním od pa do vých vôd (od mas �o va nie ov čej kože),

4. v po ¾no hos po dár stve ako an ti mas ti tíd ny emulz ný prí -
pra vok,

5. ob rá ba nia ko vov s vý nim kou po u ži tia pri kon tro lo va -
ných uza tvo re ných sys té moch, v rám ci ktorých sa pra -
cia kva pa li na re cyk lu je ale bo spa ¾u je,

6. vý ro by ce lu ló zy a pa pie ra,

7. koz me tic kých vý rob kov,

8. ostat ných vý rob kov osob nej hy gie ny s vý nim kou sper -
mi cí dov,

9. ako jed na zo zlo žiek ko merč nej úpra vy v prí prav koch
na ochra nu rast lín a bio cí dov.

XL VII. Ce ment
1. Ce ment a prí prav ky ob sa hu jú ce ce ment sa ne smú po -

u ží va� ani uvá dza� na trh, ak po zmá ča ní ob sa hu jú
viac ako 0,0002 % roz pust né ho šes� moc né ho chró mu
z cel ko vej su ši ny ce men tu.

2. Ak sa po u ží va jú re dukč né či nid lá, po tom bez toho, aby
bolo dotk nu té uplat ňo va nie oso bit né ho pred pi su
o kla si fi ká cii, ba le ní a ozna čo va ní ne bez peč ných lá tok 
a ne bez peč ných che mic kých prípravkov1a) na oba loch
ce men tu ale bo prí prav kov ob sa hu jú cich ce ment sa či -
ta te¾ ne a ne zma za te¾ ne vy zna čia úda je o dá tu me ba le -
nia, ako aj o skla do va cích pod mien kach a dobe
usklad ne nia pot reb nej na za cho va nie ak ti vi ty re dukč -
ných či ni diel a na za cho va nie ob sa hu roz pust né ho
šes� moc né ho chró mu pod hra ni cu kon cen trá cie uve -
de nej v od se ku 1.

Od se ky 1 a 2 sa ne up lat nia v prí pa doch uvá dza nia na trh
a po u ží va nia v kon tro lo va ných uza tvo re ných a úpl ne auto -
ma ti zo va ných pro ce soch, v rám ci ktorých sa s ce men tom
a s prí prav ka mi ob sa hu jú ci mi ce ment ma ni pu lu je vý luč ne 
v za ria de niach, v kto rých nie je mož ný žiad ny kon takt s po -
kož kou.“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. mája 2004 s vý -
nim kou bo dov XXIX až XXXI, kto ré na do bú da jú účin nos�
25. de cem bra 2004 a bo dov XLVI a XL VII, kto ré na do bú -
da jú účin nos� 17. ja nu ára 2005.

“.



276

O P A T  R E  N I E  
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky 

z 28. ap rí la 2004,

kto rým sa usta no vu je vzor sú hrnné ho vý ka zu k dani z pri da nej hod no ty

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 80
ods. 7 zá ko na č. 222/2004 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty 
usta no vu je:

§ 1

Vzor sú hrnné ho vý ka zu k dani z pri da nej hod no ty je
uve de ný v prí lo he.

§ 2

Toto opat re nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

v z. Vladimil Podstránsky v. r.
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VZOR
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Príloha k opatreniu č. 276/2004 Z. z.
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