


                 


                      




          



302

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

z 28. ap rí la 2004,

kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách
a po stu poch po su dzo va nia zho dy na hrač ky

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia -
dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 436/2001 Z. z. a zá ko na č. 254/2003 Z. z. (ïa lej len
„zá kon“) na ria ïu je:

§ 1

(1) Toto na ria de nie usta no vu je po dro bnos ti o tech -
nic kých po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho -
dy na sku pi nu ur če ných vý rob kov, kto rý mi sú hrač ky.

(2) Hrač kou sa ro zu mie kaž dý vý ro bok ale bo ma te riál 
na vrh nu tý ale bo ur če ný na hra nie de �om mlad ším ako
14 ro kov.

(3) Za hrač ku sa ne po va žu je vý ro bok uve de ný v prí lo -
he č. 1.

§ 2

(1) Hrač ku mož no uvies� na trh, ak ne ohro zu je bez -
peč nos� ale bo zdra vie použí va te ¾ov ale bo iných osôb,
ak sa po u ží va pod ¾a ná vo du ale bo pred ví da te¾ ným spô -
so bom s oh¾a dom na ob vyk lé sprá va nie detí.

(2) Za okol ností, za ktorých je hrač ka uvá dza ná na
trh s oh¾a dom na obdobie pred ví da te¾ né ho ale bo bež né -
ho po u ží va nia, musí hrač ka spĺ ňa� zá klad né bez peč -
nost né a zdra vot né po žia dav ky (ïa lej len „po žia dav ky“)
uve de né v tom to na ria de ní.

(3) Na úče ly toh to na ria de nia je uve de ním na trh pre -
daj, ako aj bez plat ná dis tri bú cia.

§ 3

Ak hrač ka ne spĺ ňa po žia dav ky uve de né v prí lo he č. 2, 
ne smie by� uve de ná na trh.

§ 4

Ak hrač ka spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia,
ne smie by� brá ne né jej uvá dza niu na trh.

§ 5

(1) O hrač ke s ozna če ním CE pod ¾a § 11 sa pred po -

kla dá, že je v sú la de so všet ký mi usta no ve nia mi toh to
na ria de nia, ako aj s po stup mi po su dzo va nia zho dy
pod ¾a § 8 až 10.

(2) Ak hrač ka spĺ ňa po žia dav ky har mo ni zo va ných
slo ven ských tech nic kých no riem, kto rý mi sa pre be ra jú 
har mo ni zo va né eu róp ske nor my, kto rých re fe renč né
čís la boli pub li ko va né v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej
únie, pred po kla dá sa, že je v sú la de s po žia dav ka mi
toh to na ria de nia.

(3) Hrač ka, pri kto rej vý rob ca ne up lat nil har mo ni zo -
va né tech nic ké nor my pod ¾a od se ku 2 ale bo ich uplat -
nil len čias toč ne, ale bo pre ktorú ta ké to nor my ne e xis -
tu jú, spĺ ňa po žia dav ky, ak po zís ka ní ES cer ti fi ká tu
typu bola jej zho da so schvá le ným ty pom po tvr de ná
pri pev ne ním ozna če nia CE.

(4) Ak hrač ka pod lie ha iné mu vše obec ne zá väz né mu
práv ne mu pred pi su, kto rý tiež usta no vu je pri pev ne nie
ozna če nia CE, toto ozna če nie vy jad ru je pred po klad, že
hrač ka je v sú la de aj s usta no ve nia mi toh to iné ho vše -
obec ne zá väz né ho práv ne ho pred pi su.

(5) Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc -
tvo Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „úrad“) je po vin ný
uve rej ni� vo Ves tní ku Úra du pre nor ma li zá ciu, met ro -
ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„ves tník“) od ka zy na slo ven ské práv ne pred pi sy, kto rý -
mi sa pre be ra jú har mo ni zo va né eu róp ske nor my,
s úda jom, kto ré har mo ni zo va né eu róp ske nor my sa ta -
kými to pred pis mi pre be ra jú.

§ 6

Ak sa zis tí, že har mo ni zo va né eu róp ske nor my pod ¾a
§ 5 ods. 5 zá ko na ne spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a § 3, úrad
s tým oboz ná mi Stá ly vý bor Eu róp skych spo lo čen stiev
(ïa lej len „vý bor“) a uve die dô vo dy.

§ 7

(1) Ak sa zis tí, že hrač ka s ozna če ním CE, kto rá sa po -
u ží va ur če ným spô so bom ale bo pod ¾a § 2, prav de po -
dob ne ohroz u je bez peč nos� ale bo zdra vie použí va te ¾ov
ale bo iných osôb, or gán doh¾adu1) pri jme všet ky pri me -
ra né opat re nia na to, aby bola stiah nu tá z trhu ale bo
aby sa za ká za lo, ale bo ob me dzi lo jej uve de nie na trh.
Úrad ihneï in for mu je o tom to opat re ní Ko mi siu Eu róp -
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1) § 30 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov
v zne ní ne skor ších pred pi sov.



skych spo lo čen stiev (ïa lej len „Komi sia“) a uve die dô -
vo dy ta ké ho to roz hod nu tia, pri čom uve die, či ne zhoda
vy plý va z
a) ne spl ne nia zá klad ných po žia da viek pod ¾a § 3, ak

hrač ka ne spĺ ňa nor my pod ¾a § 5 ods. 2,
b) ne správ ne ho po u ži tia no riem pod ¾a § 5 ods. 2,
c) ne dos tat kov v nor mách pod ¾a § 5 ods. 2.

(2) Ak hrač ka ne spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 2
a má ozna če nie CE, úrad pri jme všet ky pri me ra né
opat re nia a in for mu je o tom Komi siu.

§ 8

(1) Pred uve de ním na trh musí ma� hrač ka vy ro be ná
v zho de s har mo ni zo va ný mi nor ma mi pod ¾a § 5 ods. 2
pri pev ne né ozna če nie CE, kto rým vý rob ca ale bo jeho
spl no moc ne nec usta no ve ný v rám ci Eu róp skych spo lo -
čen stiev (ïa lej len „spl no moc ne nec“) po tvr dzu je, že
hrač ka je v zho de s tý mi to nor ma mi. Vý rob ca ale bo jeho 
spl no moc ne nec musí ma� pre pot re by kon tro ly stá le
k dis po zí cii tie to in for má cie:
a) opis pros tried kov, aký mi sú pro to kol o skúš ke

a tech nic ká do ku men tá cia, kto rý mi vý rob ca za bez -
pe ču je zho du vý ro by s nor ma mi pod ¾a § 5 ods. 2,
a ak je to pot reb né, ES cer ti fi kát typu vy sta ve ný no ti -
fi ko va nou oso bou;2) kó pie do ku men tov, kto ré vý rob -
ca pred lo žil no ti fi ko va nej oso be; opis spô so bov, kto -
rý mi vý rob ca za bez pe ču je zho du so schvá le ným
ty pom,

b) ad re sy vý rob ných prie sto rov a skla du,
c) po dro bné in for má cie o di zaj ne a vý ro be.

(2) Hrač ka, kto rá úpl ne ale bo čias toč ne ne spĺ ňa nor -
my pod ¾a § 5 ods. 1, musí ma� pred uve de ním na trh
pri pev ne né ozna če nie CE, kto rým vý rob ca ale bo jeho
spl no moc ne nec po tvr dzu je, že daná hrač ka sa zho du je
s ty pom, kto rý bol hod no te ný pod ¾a po stu pov uve de -
ných v § 10 a kto rý no ti fi ko va ná oso ba ozna či la ako vy -
ho vu jú ci po žia dav kám pod ¾a § 3. Vý rob ca ale bo jeho
spl no moc ne nec musí ma� pre pot re by kon tro ly stá le
k dis po zí cii tie to in for má cie:
a) po dro bný opis vý ro by,
b) opis pros tried kov, aký mi sú pro to kol o skúš ke

a tech nic ká do ku men tá cia, kto rý mi vý rob ca za bez -
pe ču je zho du vý rob ku so schvá le ným ty pom,

c) ad re sy vý rob ných prie sto rov a skla du,
d) kó pie do ku men tov, kto ré vý rob ca pred lo žil no ti fi ko -

va nej oso be pod ¾a § 10 ods. 2,
e) ES cer ti fi kát typu ale bo jeho ove re nú kó piu.

(3) Ak ne e xis tu je v rám ci Eu róp skych spo lo čen stiev
vý rob ca ani jeho spl no moc ne nec, po vin nos� pod ¾a od -
se kov 1 a 2 má oso ba, kto rá uvá dza hrač ku na trh.

(4) Ak nie sú spl ne né po vin nos ti uve de né v od se koch
1 až 3, or gán doh¾adu1) pri jme všet ky pri me ra né opat -
re nia na za bez pe če nie ich pl ne nia.

(5) Ak je ne pl ne nie po vin nos tí zrej mé, môže or gán
doh¾adu1) od vý rob cu ale bo jeho spl no moc nen ca po ža -
do va� naj mä usku toč ne nie skúš ky no ti fi ko va nou oso -

bou v ur če nom čase a na jeho vlast né ná kla dy, aby sa
ove ri lo do dr žia va nie har mo ni zo va ných no riem a po žia -
da viek.

§ 9

(1) Mi ni mál ne pod mien ky, kto ré musí úrad do dr žia -
va� pri po ve ro va ní no ti fi ko va ných osôb pod ¾a toh to na -
ria de nia, sú uve de né v prí lo he č. 3.

(2) Úrad in for mu je Ko mi siu a ostat né člen ské štá ty
Eu róp skych spo lo čen stiev (ïa lej len „člen ský štát“)
o no ti fi ko va ných oso bách, kto ré boli ur če né na vy ko ná -
va nie ES skú šok typu, ako aj o špe ci fic kých úlo hách,
kto rých rea li zá ciou boli tie to oso by po ve re né, ako aj
o iden ti fi kač ných kódoch, kto ré im pri de li la Komi sia.

(3) Úrad, kto rý po ve ril no ti fi ko va nú oso bu, zru ší toto
po ve re nie, ak zis tí, že ne spĺ ňa pod mien ky uve de né
v prí lo he č. 3, a ne od klad ne o tom in for mu je Ko mi siu.

§ 10

(1) ES skúš ka typu je pro ces, kto rým no ti fi ko va ná
oso ba zis �u je a osved ču je, že typ hrač ky spĺ ňa po žia -
dav ky pod ¾a § 3.

(2) Žia dos� o usku toč ne nie ES skúš ky typu po dá va
u no ti fi ko va nej oso by vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne -
nec a za hŕ ňa
a) opis hrač ky,
b) ná zov a ad re su vý rob cu ale bo jeho spl no moc nen ca

a mies to vý ro by hrač ky,
c) zro zu mi te¾ né vý rob né úda je a úda je o di zaj ne.

(3) K žia dos ti pod ¾a od se ku 2 sa pri po jí vzor ka hrač -
ky, kto rá sa má vy rá ba�.

(4) No ti fi ko va ná oso ba usku toč ňu je ES skúš ku typu
tak, že
a) pre skú ma do ku men ty pos kyt nu té žia da te ¾om

a zhod no tí, či ob sa hu jú po ža do va né ná le ži tos ti,
b) ak je to mož né, usku toč ní pri me ra né skúš ky za po u -

ži tia har mo ni zo va ných no riem pod ¾a § 5 ods. 1 v čo
naj väč šej mož nej mie re, aby zis ti la, či daný typ spĺ ňa 
po žia dav ky pod ¾a § 3.

(5) No ti fi ko va ná oso ba si môže v odô vod ne ných prí -
pa doch vy žia da� ïal šie vzor ky typu.

(6) Ak je typ hrač ky v zho de s po žia dav ka mi pod ¾a § 3, 
no ti fi ko va ná oso ba vy sta ví ES cer ti fi kát typu, o čom
upo ve do mí žia da te ¾a. ES cer ti fi kát typu ob sa hu je zá ve -
ry skúš ky, upres ňu je sú vi sia ce pod mien ky a je do pl ne -
ný opis mi a ná kres mi schvá le nej hrač ky. Ko mi sia,
ostat né no ti fi ko va né oso by a člen ské štá ty môžu na po -
žia da nie do sta� kó piu ES cer ti fi ká tu typu, a ak je na to
dô vod, kó piu ná vr hu a vý rob né ho po stu pu a sprá vu
o usku toč ne ných skúš kach.

(7) No ti fi ko va ná oso ba, kto rá od miet ne vy da� ES cer -
ti fi kát typu, o tom in for mu je úrad, kto rý ju po ve ril,
a Ko mi siu a uve die dô vo dy od miet nu tia.
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2) § 2 ods. 1 písm. f) zá ko na č. 264/1999 Z. z.



§ 11

(1) Ozna če nie CE pod ¾a § 5, 7 a 8 a meno ale bo ob -
chod ný ná zov vý rob cu, jeho spl no moc nen ca ale bo do -
voz cu sa spra vid la pri pev ňu jú na hrač ku ale bo obal,
a to vo vi di te¾ nej, ¾ah ko či ta te¾ nej a ne zma za te¾ nej for -
me. Pri ma lej hrač ke a hrač ke ob sa hu jú cej malé čas ti
môžu by� tie to ná le ži tos ti pri po je né rov na kým spô so -
bom na obal, ští tok ale bo in for mač ný le ták. Ak uve de né 
ná le ži tos ti nie sú na hrač ku pri po je né, musí vý rob ca,
jeho spl no moc ne nec ale bo do voz ca za bez pe či� in for má -
ciu pre spot re bi te ¾a o tom, kde ich zis tí.

(2) Ozna če nie CE po zos tá va z pís men „CE“ v tva re
uve de nom v prí lo he č. 5.

(3) Za ka zu je sa pri pev ne nie iné ho klam li vé ho ozna -
če nia na hrač ku, po kia¾ ide o výz nam a for mu ozna če -
nia CE. Na hrač ku, jej obal ale bo ští tok sa môže pri pev -
ni� aké ko¾ vek iné ozna če nie za pred po kla du, že sa tým
ne zní ži vi di te¾ nos� a či ta te¾ nos� ozna če nia CE.

(4) Ná le ži tos ti uve de né v od se ku 1 sa môžu uvies�
v skrá te nej po do be za pred po kla du, že táto po do ba
umož ní iden ti fi ká ciu vý rob cu, jeho spl no moc nen ca
ale bo do voz cu.

(5) Upo zor ne nia a in for má cie o pre ven tív nych opat re -
niach pri po u ží va ní hra čiek, kto ré sa pri ur či tých hrač -
kách mu sia uvá dza�, sú uve de né v prí lo he č. 4. Člen ské 
štá ty môžu po ža do va�, aby tie to upo zor ne nia a in for -
má cie o pre ven tív nych opat re niach pri po u ží va ní hra -
čiek ale bo nie ktoré z nich spo lu s in for má cia mi špe ci fi -
ko va ný mi v od se ku 4 boli uve de né v ich štát nom ja zy ku 
ale bo ich štát nych ja zy koch, keï sú tie to hrač ky uvá -
dza né na trh.

§ 12

Ak sa zis tí, že ozna če nie CE je po u ži té ne opráv ne ne,
vý rob ca ale bo jeho spl no moc ne nec je po vin ný za bez pe -
či�, aby hrač ka zod po ve da la usta no ve niam tý ka jú cim sa 
ozna če nia CE a na pra vi� ich po ru še nie. Ak sa ozna če nie

CE na ïa lej po u ží va ne opráv ne ne, or gán doh¾adu1) musí
pri ja� všet ky zod po ve da jú ce opat re nia, aby ob me dzil
ale bo za brá nil umies tne niu ta kýchto hra čiek na trh,
ale bo aby za bez pe čil ich stiah nu tie z trhu pod ¾a § 7.

§ 13

(1) Úrad pra vi del ne in for mu je Komi siu o čin nos ti no -
ti fi ko va ných osôb, kto ré po ve ril rea li zo va ním úloh  po -
d¾a toh to na ria de nia.

(2) Úrad vy pra cu je kaž dé tri roky sprá vu o pl ne ní
úloh vy plý va jú cich z toh to na ria de nia a pred lo ží ju
Komi sii.

§ 14

Kaž dé roz hod nu tie vy da né pod ¾a toh to na ria de nia
a ob sa hu jú ce ob me dze nie pri uvá dza ní hrač ky na trh
musí ob sa ho va� pres né dô vo dy, na kto rých zá kla de
bolo pri ja té. O ta komto roz hod nu tí musí by� čo naj -
rých lej šie upo ve do me ný sub jekt, kto ré ho sa to týka,
a sú čas ne musí by� in for mo va ný aj o op rav ných pros -
tried koch a o le ho tách na ich uplat ne nie.

§ 15

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. 6.

§ 16

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 395/1999 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti
o tech nic kých po žia dav kách na hrač ky.

§ 17

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. mája 2004.

v z. Pál Csáky v. r.
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Vý rob ky, kto ré sa ne po va žu jú za hrač ky

1. Via noč né ozdo by
2. Mo de ly ori gi nál nych vý rob kov vy ro be né v zmen še nej mier ke ur če né pre dos pe lých zbe ra te ¾ov
3. Vy ba ve nie ur če né na ko lek tív ne po u ží va nie na ih ris kách
4. Špor to vé pot re by
5. Vy ba ve nie pre vod né športy na po u ži tie v hl bo kej vode
6. Folk lór ne a de ko rač né bá bi ky a ostat né po dob né vý rob ky ur če né pre dos pe lých zbe ra te ¾ov
7. „Pro fe sio nál ne“ hrač ky umies tne né na ve rej ne prí stup ných mies tach (ná kup né stre di ská, sta ni ce atï.)
8. Skla dač ky (puz zle) ur če né pre špe cia lis tov ob sa hu jú ce  viac ako 500 čas tí,  prí pad ne bez pred lo hy
9. Vzdu cho vé puš ky a vzdu cho vé piš to le

10. Vý rob ky spô so bu jú ce ohňos tro jo vé efek ty vrá ta ne kap slí ok rem kap slí špe ciál ne zo stro je ných na po u ži tie
v hrač kách

11. Pra ky a ka ta pul ty
12. Sú pra vy ší pok s ko vo vý mi hrot mi
13. Elek tric ké  rúry, žeh lič ky ale bo ostat né funk čné vý rob ky, kto ré pra cu jú pri me no vi tom na pä tí vyš šom ako

24 vol tov
14. Vý rob ky s vy hrie va cí mi prv ka mi ur če né na di dak tic ké úče ly pod do h¾a dom dos pe lej oso by
15. Vo zid lá so spa ¾o va cí mi mo to rmi
16. Hrač ky na prin cí pe par né ho stro ja
17. Bi cyk le ur če né na špor to vé úče ly ale bo ako do prav ný pros trie dok na ve rej ných ko mu ni ká ciách
18. Vi deo hry ur če né na pri po je nie k te le víz nym pri jí ma čom ale bo ob ra zov ke, kto ré pra cu jú pri me no vi tom na pä tí

vyš šom ako 24 voltov
19. Cum lí ky pre doj ča tá
20. Ver né na po do be ni ny sku toč ných strel ných zbra ní
21. Mód na bi žu té ria pre deti
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Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Zá klad né bez peč nost né a zdra vot né po žia dav ky na hrač ky

I. Vše obec né pra vid lá

1. Pod ¾a po žia da viek uve de ných v § 2 mu sia by� použí va te lia hra čiek, ako aj iné oso by chrá ne né pro ti ne bez pe čen -
stvám a ri zi kám pre bez peč nos� a zdra vie, ak hrač ky po u ží va jú ur če ným ale bo pred ví da te¾ ným spô so bom, be rúc
do úva hy nor mál ne sprá va nie detí. Tý mi to ri zi ka mi sú
a) ri zi ká spo je né s di zaj nom, kon štruk ciou ale bo so zlo že ním hrač ky,
b) ri zi ká, kto ré ne od de li te¾ ne sú vi sia s po u ží va ním hrač ky a ne da jú sa úpl ne od strá ni� zme nou kon štruk cie hrač -

ky a jej zlo že nia bez zme ny jej funk cie ale bo po tla če nia jej pod stat ných vlast nos tí,
2. a) stu peň ri zi ka prí tom ný pri po u ží va ní hrač ky musí by� úmer ný schop nos ti použí va te ¾ov hra čiek ale bo ich do h¾a -

du, ak je pot reb ný, roz poz na� ten to stu peň ri zi ka; to pla tí kon krét ne pre hrač ky, kto ré sú z dô vo du svo jich funk -
cií, roz me rov a vlast nos tí ur če né pre deti do 36 me sia cov,

b) na za bez pe če nie do dr žia va nia tej to zá sa dy sa musí špe ci fi ko va� mi ni mál ny vek použí va te ¾ov hra čiek a/ale bo
pot re ba za bez pe či� do h¾ad dos pe lej oso by pri ich použí va ní,

3. štít ky na hrač kách a/ale bo ich oba le a ná vo doch na po u ži tie, kto ré sú pri po je né k hrač kám, mu sia úpl ne a účin ne
upria mo va� po zor nos� použí va te ¾ov ale bo ich doh¾adu na ri zi ká sú vi sia ce s po u ží va ním tých to hra čiek a na spô so -
by, aký mi sa mož no tým to ri zi kám vy hnú�.

II. Jed not li vé ri zi ká

1. Fy zi kál ne a me cha nic ké vlast nos ti
a) hrač ky a ich čas ti a v prí pa de upev ne ných hra čiek aj ich upev ne nia mu sia ma� vhod nú me cha nic kú pev nos�,

a keï je to pri me ra né, odol nos� voči tr va lé mu na má ha niu, kto ré mu sú vy sta ve né v prie be hu po u ží va nia, bez
toho, že by sa zlo mi li ale bo boli ná chyl né na skri ve nie, čo je spo je né s ri zi kom te le sné ho zra ne nia,

b) hra ny, do siah nu te¾ né vý čnel ky, laná, káb le a upev ne nia na hrač kách mu sia by� na vrh nu té a skon štru o va né
tak, aby sa ne bez pe čen stvo a ri zi ko pre bez peč nos� a zdra vie pri ich mož nom do ty ku zní žili na naj niž šiu mož nú
mie ru,

c) hrač ky mu sia by� na vrh nu té a skon štru o va né tak, aby sa mi ni ma li zo va li ri zi ká te le sné ho zra ne nia, kto ré môžu
by� spô so be né po hy bom ich čas tí,

d) hrač ky a ich prv ky a tiež aké ko¾ vek od ní ma te¾ né čas ti hra čiek, kto ré sú jas ne ur če né na hra nie pre deti do
36 me sia cov, mu sia ma� také roz me ry, aby ne do šlo k ich pre hlt nu tiu a/ale bo vdých nu tiu,

e) hrač ky, ich čas ti a oba ly, v kto rých sú za ba le né na ma lo ob chod ný pre daj, ne smú pred sta vo va� ri zi ko uškr te nia
ale bo za du se nia,

f) hrač ky ur če né na pou ží va nie v plyt kej vode schop né nies� ale bo dr ža� deti na vode mu sia by� na vrh nu té a skon -
štru o va né tak, aby sa v naj vy ššej mož nej mie re zní ži lo aké ko¾ vek ri zi ko stra ty vztla ku hrač ky a stra ty jej nad ná -
ša jú cej účin nos ti pre die �a, be rúc do úva hy od po rúča né po u ží va nie tej to hrač ky,

g) hrač ky, pri kto rých sa možno do sta� do ich vnút ra a kto ré tak pred sta vu jú pre prí tom ných uzav re tý prie stor,
mu sia ma� úni ko vý ot vor, kto rý sa dá zvnút ra jed no du cho ot vo ri�,

h) hrač ky, kto ré umož ňu jú svo jim použí va te ¾om po hyb li vos�, mu sia by� vybavené brzd ným sys té mom, kto rý je
pri spô so be ný typu hrač ky a zod po ve dá po hy bo vej ener gii, kto rú môže daná hrač ka vy vi nú�. Ta ký to sys tém
musí by� pre použí va te ¾a jed no du cho ovlá date¾ ný, aby sa dal po u ží va� bez ri zi ka vy mrš te nia ale bo te le sné ho
zra ne nia použí va te ¾a ale bo iných osôb,

i) tvar a zlo že nie pro jek ti lov a po hy bo vá ener gia, kto rú môžu vy vi nú�, keï sú vy pá le né z hrač ky na vrh nu tej na ten -
to účel, mu sia by� s pri hliad nu tím na po va hu hrač ky také, aby ne vznik lo ne pri me ra né ri zi ko te le sné ho zra ne nia 
použí va te ¾a ale bo inej oso by,

j) hrač ky ob sa hu jú ce ohrev né prv ky mu sia by� skon štru o va né tak, aby za bez pe čo va li, že
1. ma xi mál na tep lo ta kaž dé ho do siah nu te¾ né ho po vrchu ne za prí či ní pri do ty ku s ním po pá le nie,
2. kva pa li ny a ply ny ob siah nu té v hrač ke ne do siah nu tep lo ty ani tla ky, kto ré sú ta ké ho cha rak te ru, že ich únik

z hrač ky z iných dô vo dov než pod stat ných pre riad ne fun go va nie hrač ky môže za prí či ni� po pá le ni ny, oba re -
ni ny ale bo iné te le sné zra ne nia.

2. Hor ¾a vos�
a) hrač ky ne smú pred sta vo va� ne bez peč ný hor ¾a vý pr vok v pros tre dí die �a �a; mu sia by� pre to zlo že né z ma te riá lov, kto ré

1. ne ho ria pri pria mom vy sta ve ní pla me ňu ale bo is kre, ale bo iným mož ným zdro jom ohňa, ale bo
2. nie sú ná chyl né na vzpla nu tie (pla meň vy has ne, len čo sa od strá ni prí či na vzni ku ohňa, ale bo
3. keï sa vznie tia, ho ria po ma ly a pla meň sa šíri ma lou rých lo s�ou, ale bo
4. bez oh¾a du na che mic ké zlo že nie hrač ky spo ma ¾u jú pro ces ho re nia;

také ho hor ¾a vé ma te riá ly ne smú pred sta vo va� ri zi ko za pá le nia iných ma te riá lov po u ži tých v hrač ke;
b) hrač ky, kto ré z dô vo dov pod stat ných pre ich fun go va nie ob sa hu jú ne bez peč né lát ky ale bo prí prav ky de fi no va né 
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v prí sluš nej smer ni ci Rady,1) naj mä ma te riá ly a prí stro je na che mic ké po ku sy, mon táž mo de lov, tva ro va nie
plas tov ale bo ke ra mi ky, smal to va nie, fo to gra fic ké ale bo po dob né čin nos ti ako také, ne smú ob sa ho va� lát ky ale -
bo prí prav ky, kto ré sa môžu sta� hor ¾a vý mi z dô vo du stra ty ne hor ¾a vých pr cha vých zlo žiek,

c) hrač ky ne smú by� vý buš né ani ne smú ob sa ho va� prv ky ale bo lát ky, kto ré môžu vy buch nú�, ak sa po u ži jú tak,
ako je uve de né v § 2 ods. 1; toto usta no ve nie ne pla tí pre kap sle, na kto ré sa vz�a hu je od kaz v prí lo he č. 1
bode 10,

d) hrač ky, a to naj mä che mic ké hry a hrač ky, ne smú ob sa ho va� lát ky ale bo prí prav ky, kto ré, ak sa zmie ša jú, vy -
buch nú
1. che mic kou re ak ciou ale bo tep lom,
2. ak sú zmie ša né s oxi du jú ci mi lát ka mi,
3. ak ob sa hu jú pr cha vé zlož ky hor ¾a vé na vzdu chu a ná chyl né vy tvá ra� hor ¾a vé ale bo vý buš né zme si ply nu

a vzdu chu.
3. Che mic ké vlast nos ti

1. Hrač ky mu sia by� na vrh nu té a skon štru o va né tak, aby pri po u ží va ní pod ¾a § 2 ods. 1 ne pred sta vo va li zdra vot né ne bez -
pe čen stvá a ri zi ká te le sné ho zra ne nia po ži tím, vdých nu tím ale bo do ty kom s po kož kou, so sliz ni ca mi ale bo s oča mi.
V kaž dom prí pa de mu sia by� v zho de s prí sluš ný mi práv ny mi pred pis mi spo lo čen stva, kto ré sa vz�a hu jú na ur -
či té ka te gó rie vý rob kov ale bo na zá kaz, ob me dze né po u ži tie ale bo ozna čo va nie ur či tých ne bez peč ných lá tok
a prí prav kov.

2. Naj mä pre ochra nu zdra via detí ne smie bio lo gic ká prí pus tnos� vy plý va jú ca z po u ží va nia hra čiek ako ob jektu
pre kro či� tie to množ stvá na deň:
0,2 µg an ti mó nu, 
0,1 µg ar zé nu,
25 µg bá ria,
0,6 µg kad mia,
0,3 µg chró mu,
0,7 µg olo va,
0,5 µg or tu ti,
5,0 µg se lé nu,
ale bo také iné množ stvá, kto ré môžu by� sta no ve né pre tie to ale bo iné lát ky v zá ko no dar stve spo lo čen stva na
zá kla de ve dec kých dô ka zov. Bio lo gic kou prí stup nos �ou tých to lá tok sa ro zu mie roz pust ný ex tra kt, kto rý má
to xi ko lo gic ký výz nam.

3. Hrač ky ne smú ob sa ho va� ne bez peč né lát ky ale bo prí prav ky v zmys le prí sluš ných smerníc2) v množ stvách, kto -
ré môžu po ško di� zdra vie detí, kto ré ich po u ží va jú. V kaž dom prí pa de je prís ne za ká za né dá va� do hra čiek ne -
bez peč né lát ky ale bo prí prav ky, ak je ich po u ží va nie sú čas �ou po u ží va nia hrač ky.
Av šak ak je ob me dze ný po čet lá tok ale bo prí prav kov pod stat ný pre fun go va nie nie ktorých hra čiek, naj mä ma te -
riá lov a prí stro jov na che mic ké po ku sy, mon táž ne mo de ly, na tva ro va nie plas tov a ke ra mi ky, smal to va nie, fo to -
gra fo va nie a po dob né čin nos ti, sú po vo le né do ma xi mál nej hla di ny kon cen trá cie, kto rá je de fi no va ná pre kaž dú
lát ku a prí pra vok man dá tom Eu róp ske ho vý bo ru pre nor ma li zá ciu (CEN) pod ¾a po stu pu vý bo ru, kto rý je uve de -
ný v prí sluš nej smer ni ci,3) za pod mien ky, že po vo le né lát ky a prí prav ky do dr žia va jú pra vid lá spo lo čen stva pre
kla si fi ká ciu ozna čo va nia bez toho, aby boli dotk nu té usta no ve nia v prí lo he č. 4 bode 4.

4. Elek tric ké vlast nos ti
a) pri elek tric kých hrač kách ne smie me no vi té na pä tie pre sa ho va� 24 vol tov a žiad na čas� hrač ky ne smie pre -

kro či� 24 vol tov,
b) čas ti hra čiek, kto ré sú na po je né ale bo sa mu sia na po ji� na zdroj elek tri ny, a ten to zdroj môže spo lu s káb la mi

a iný mi vo dič mi, cez kto ré pre chá dza elek tri na k ta kýmto čas tiam, spô so bi� elek tric ký šok, mu sia by� riad ne
izo lo va né a me cha nic ky chrá ne né tak, aby sa ri zi ku ta ké ho to šoku za brá ni lo,

c) elek tric ké hrač ky mu sia by� na vrh nu té a skon štru o va né tak, aby sa za bez pe či lo, že ma xi mál ne tep lo ty do -
siah nu te¾ né na všet kých pria mo prí stup ných po vrchoch nie sú ta ké ho cha rak te ru, aby pri do ty ku za prí či ni li
po pá le nie.

5. Hy gie na
Hrač ky mu sia by� na vrh nu té a vy ro be né tak, aby uspo ko jo va li po žia dav ky na hy gie nu a čis to tu, aby sa tak za -
brá ni lo ri zi ku ná ka zy, cho ro by a zne čis te nia.

6. Rá dio ak ti vi ta
Hrač ky ne smú ob sa ho va� rá dio ak tív ne prv ky ani lát ky v po do bách ale bo po me roch, kto ré môžu spô so bi� ško du
na det skom zdra ví. Tu pla tí prí sluš ná smer ni ca Rady.4)

Čiastka 124 Zbierka zákonov č. 302/2004 Strana 2843

1) Smer ni ca Rady 67/548/EHS (OJ 196, 16. 8. 1967, s. 1/67).
2) Smer ni ca Rady 67/548/EHS a 88/379/EHS.
3) Smer ni ca Rady 83/189/EHS.
4) Smer ni ca Rady 80/836/Eu ra tom (OJ L 246, 17. 9. 1980, s. 1).



Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Mi ni mál ne pod mien ky, kto ré mu sia spĺ ňa� no ti fi ko va né oso by

No ti fi ko va né oso by po ve re né člen ský mi štát mi mu sia spĺ ňa� tieto mi ni mál ne pod mien ky:
1. ma� pot reb ný per so nál a ne vy hnut né pros tried ky a za ria de nia,
2. ma� tech nic ky spô so bi lý a od bor ne dô ve ry hod ný per so nál,
3. ma� ve dú cich a tech nic kých za mest nan cov, kto rí sú pri usku toč ňo va ní skú šok, vy ho to ve ní správ, vy dá va ní cer ti -

fi ká tov a usku toč ňo va ní do zo ru pod ¾a toh to na ria de nia ne zá vis lí od všet kých kru hov, sku pín ale bo osôb pria mo
ale bo ne pria mo sa za obe ra jú cich hrač ka mi,

4. za cho vá va� dô ver né in for má cie zís ka né pri pra cov nej čin nos ti zo stra ny za mest nan cov,
5. uzav rie� po is te nie po vin nej zod po ved nos ti, ak túto zod po ved nos� ne rie ši štát v rám ci ná rod né ho prá va.

Pl ne nie pod mie nok v bo doch 1 a 2 pra vi del ne kon tro lu je úrad.
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Prí lo ha č. 4
k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Upo zor ne nia a in for má cie o pre ven tív nych opat re niach pri po u ží va ní hra čiek

Hrač ky mu sia by� vybavené zre te¾ ne či ta te¾ ný mi upo zor ne nia mi, aby sa zní ži lo pri ro dze né ri zi ko spo je né s ich  po -
užívaním, ako je to uve de né v pod stat ných po žia dav kách, a to naj mä
1. Hrač ky, kto ré nie sú ur če né pre deti do 36 me sia cov

Hrač ky, kto ré môžu by� pre deti do 36 me sia cov veku ne bez peč né, mu sia ob sa ho va� upo zor ne nie, napríklad „Ne -
vhodné pre deti do 36 me sia cov“ ale bo „Nev hod né pre deti do 3 ro kov“, spo lu s krát kou in for má ciou o kon krét nych
ri zi kách vy ža du jú cich ob me dze nia, kto rá sa tiež môže uvies� v ná vo de na po u ži tie.
Tie to usta no ve nia ne pla tia pre hrač ky, kto ré vzh¾a dom na svoju funk ciu, roz me ry a vlast nos ti ale bo iné pre sved či -
vé okol nos ti sú zjav ne ne vhodné pre deti do 36 me sia cov veku.

2. Šmyk ¾av ky, zá ves né hoj dač ky a kru hy, vi su té hraz dy, laná a po dob né hrač ky pri pev ne né k nos ní ku
Ta ké to hrač ky mu sia ob sa ho va� po ky ny, kto ré upo zor ňu jú na usku toč ňo va nie kon tro ly a údrž by hlav ných čas tí
(zá ve sov, upev ne ní, za kot ve ní atï.) v ur či tých in ter va loch a po u ka zu jú na to, že ak tie to kon tro ly ne bu dú vy ko na -
né, hrač ka môže spô so bi� pád ale bo pre vrá te nie.
Mu sia tiež ob sa ho va� po ky ny na za bez pe če nie správ nej mon tá že hrač ky s upo zor ne ním na čas ti, kto ré môžu pri
ne správ nom na mon to va ní pred sta vo va� ne bez pe čen stvo.

3. Funk čné hrač ky
Funk čné hrač ky ale bo ich obal majú ozna če nie „Po zor! Pou ží va� za pria me ho do h¾a du dos pe lej oso by“.
Ok rem toho sú tie to hrač ky vy ba ve né prí kaz mi uvá dza jú ci mi pra cov né po ky ny, ako aj pre ven tív ne opat re nia, kto -
ré má ich použí va te¾ do dr žia va�, s va ro va ním, že chy ba pri do dr žia va ní pre ven tív nych opat re ní vy sta vu je použí va -
te ¾a ne bez pe čen stvám - tie tre ba špe ci fi ko va� - bež ne sú vi sia cim so spot re bi čom ale bo s vý rob kom, kto ré ho je daná 
hrač ka mo de lom v ur či tej mier ke ale bo na po do be ni nou. Tiež sa uvá dza, že hrač ka sa musí dr ža� mimo do sa hu ve¾ -
mi ma lých detí.
Funk čné hrač ky pred sta vu jú hrač ky, kto ré sa po u ží va jú rov na kým spô so bom ako spot re bi če ale bo za ria de nia ur -
če né dos pe lým a sú čas to ich mo de lom v ur či tej mier ke.

4. Hrač ky ob sa hu jú ce vo svo jej pod sta te ne bez peč né che mic ké lát ky ale bo ne bez peč né che mic ké prí prav ky; che mic -
ké hrač ky
a) bez ujmy na plat nos ti usta no ve ní v smer ni ciach spo lo čen stva tý ka jú cich sa kla si fi ká cie, ba le nia a ozna čo va nia

ne bez peč ných che mic kých lá tok ale bo ne bez peč ných che mic kých prí prav kov ná vo dy na po u ží va nie hra čiek,
kto ré samy ose be ob sa hu jú ne bez peč né lát ky ale bo prí prav ky, mu sia ob sa ho va� upo zor ne nie o ne bez peč nej po -
va he tých to lá tok a prí prav kov a in for má ciu o pre ven tív nych opat re niach, kto ré má použí va te¾ do dr žia va�, aby
sa vy hol s nimi spo je ným ri zi kám, kto ré sú struč ne špe ci fi ko va né pod ¾a typu hrač ky; tak tiež je tu zmien ka o pr -
vej po mo ci, kto rá sa pos kyt ne v prí pa de váž nych ne hôd vy plý va jú cich z po u ží va nia toh to typu hrač ky; je tiež
uve de né, že dané hrač ky sa mu sia dr ža� mimo do sa hu ve¾ mi ma lých detí,

b) navy še k po ky nom uve de ným v pís me ne a) majú che mic ké hrač ky na svo jom oba le toto ozna če nie:
„Po zor! Len pre deti star šie ako ... ro kov. Po u ží va� pod do h¾a dom dos pe lých“. O veku roz hod ne vý rob ca.
Za che mic ké sa po va žu jú naj mä tieto hrač ky: che mic ké sú pra vy, plas to vé na pev no osa de né sú pra vy, mi nia túr -
ne diel ne na ke ra mi ku, gla zú ro va nie ale bo fo to gra fo va nie a po dob né hrač ky.

5. Kor ču le a ko lies ko vé dos ky pre deti
Ak sa tie to vý rob ky po nú ka jú na pre daj ako hrač ky, mu sia ma� toto ozna če nie:
„Po zor! Tre ba po u ží va� ochran né pros tried ky“.
Ok rem toho ná vod na po u ži tie ob sahuje pri po mien ku, že hrač ka sa musí po u ží va� s oboz ret nos �ou, pre to že si vy -
ža du je ve¾ kú ši kov nos�, aby sa tak za me dzi lo pá dom ale bo zráž kam za prí či ňu jú cim ne ho du použí va te ¾o vi ale bo
iným oso bám. Tak tiež tre ba uvies� in for má cie o od po rú ča ných ochran ných pros tried koch (hel mách, ru ka vi ciach,
ná ko len ni ciach, chrá ni čoch na lak te a pod.).

6. Hrač ky ur če né na po u ži tie vo vode
Hrač ky ur če né na po u ži tie vo vode de fi no va né v prí lo he č. 2 čas ti II bode 1 písm. f) ob sa hu jú va ro va nie v sú la de
s po kyn mi CEN, aby sa tak do dr ža la prí sluš ná tech nic ká nor ma:1)

„Po zor! Po u ží va� len vo vode, v kto rej die �a do čiah ne na dno, a pod do h¾a dom“.
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1) STN EN 71-1 Bez peč nos� hra čiek. Čas� 1: Me cha nic ké a fy zi kál ne vlast nos ti.
STN EN 71-2 Bez peč nos� hra čiek. Čas� 2: Hor ¾a vos�.



Prí lo ha č. 5
k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Ozna če nie CE

Ozna če nie CE musí po zos tá va� z pís men „CE“.

Ozna če nie CE je vy ob ra ze né v prí lo he zá ko na.

Ak sa ozna če nie CE zmen ší ale bo zväč ší, vzá jom né pro por cie sa mu sia do dr ža�.

Rôz ne čas ti ozna če nia CE mu sia ma� rov na ký zvis lý roz mer, kto rý ne smie by� men ší ako 5 mm.
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Prí lo ha č. 6
k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

Zoz nam pre be ra ných práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie

Tým to na ria de ním sa pre be ra jú tie to práv ne akty:
1. Smer ni ca Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o zbli žo va ní práv nych pred pi sov člen ských štá tov tý ka jú cich sa bez -

peč nos ti hra čiek v zne ní smer ni ce Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993.
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