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385
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. mája 2006,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2003 Z. z., ktorým sa
ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí textilných
vlákien a trojzlokových zmesí textilných vlákien

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

vlákien a trojzlokových zmesí textilných vlákien sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 1. Súèasne sa zruuje oznaèenie odseku 2.
2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

Èl. I

§ 4a

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 23/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na
kvantitatívnu analýzu dvojzlokových zmesí textilných

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 1..
3. Príloha è. 1 znie:
Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 23/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o urèitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa pod¾a rozhodnutia Rady
1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v èlánku 251 Zmluvy o zaloení Európskeho spoloèenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4.).
2. Smernica Rady 73/44/EHS z 26. februára 1973 o aproximácii zákonov èlenských tátov, ktoré sa vzahujú
na kvantitatívnu analýzu ternárnych zmesí vlákien (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 1.).
3. Smernica Komisie 2006/2/ES zo 6. januára 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku
mení a dopåòa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o urèitých metódach na kvantitatívnu
analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (Ú. v. EÚ L 5, 10. 1. 2006)..
4. V prílohe è. 3 tabu¾ka znie:
2. PECIÁLNE METÓDY  SÚHRNNÁ TABU¼KA
Metóda
èíslo
1.

Oblas aplikovania
acetát

urèité iné vlákna

Èinidlo
acetón

2.

urèité proteínové vlákna

urèité iné vlákna

chlórnan

3.

viskóza, meïnaté vlákno alebo
urèité typy modalu

bavlna

kyselina mravèia a chlorid
zinoènatý

4.

polyamid alebo nylon

urèité iné vlákna

kyselina mravèia, 80 % m/m

5.

acetát

triacetát

benzylalkohol

6.

triacetát alebo polylaktid

urèité iné vlákna

dichlórmetán

7.

urèité celulózové vlákna

polyester alebo elastomultiester

kyselina sírová, 75 % m/m
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akrylové vlákna, urèité modakrylové vlákna alebo urèité chloridové vlákna

urèité iné vlákna

dimetylformamid

urèité chloridové vlákna

urèité iné vlákna

sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v

10.

acetát

urèité chloridové vlákna

¾adová kyselina octová

11.

hodváb

vlna alebo srs

kyselina sírová, 75 % m/m

12.

juta

urèité ivoèíne vlákna

metóda na základe stanovenia
obsahu dusíka

13.

polypropylén

urèité iné vlákna

xylén

14.

urèité iné vlákna

chloridové vlákna (homopolymé- metóda s pouitím koncentrovary vinylchloridu)
nej kyseliny sírovej

15.

chloridové vlákna, urèité modakrylové vlákna, urèité elastanové vlákna, acetátové vlákna
a triacetátové vlákna

urèité iné vlákna

5. V prílohe è. 3 METÓDA è. 1 bod 1.2 znie:
1.2. vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom
(4), bavlnou (5), ¾anom (7), pravým konope (8), jutou (9),
abakovým vláknom (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), vláknom broom (13), ramiovým vláknom (14),
sisalovým vláknom (15), meïnatým vláknom (21), modalom (22), proteínovým vláknom (23), viskózou (25),
akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom
(30), polyesterom (34) a elastomultiesterom (45)..
6. V prílohe è. 3 METÓDA è. 2 bod 1.2 znie:
1.2. bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), viskózou
(25), akrylovým vláknom (26), chloridovými vláknami
(27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom
(34), polypropylénom (36), elastanom (42), skleným
vláknom (43) a elastomultiesterom (45)..
7. V prílohe è. 3 METÓDA è. 4 bod 1.2 znie:
1.2. vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), bavlnou (5),
meïnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25),
akrylovým vláknom (26), chloridovým vláknom (27),
polyesterom (34), polypropylénom (36), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45)..
8. V prílohe è. 3 METÓDA è. 6 body 1, 2 a 5 znejú:
1. OBLAS APLIKOVANIA
Túto metódu mono poui po odstránení nevláknovej
látky na dvojzlokové zmesi
1. triacetátu (24) alebo polylaktidu (33a)
s
2. vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom (4), bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom (22),
viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom
alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom (45).
Poznámka
Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu
k èiastoènej hydrolýze, nie sú v èinidle úplne rozpustné. V takých prípadoch metóda nie je pouite¾ná.
2. PRINCÍP
Triacetátové alebo polylaktidové vlákna sa získavajú zo
známej suchej hmotnosti zmesi prostredníctvom rozpúania dichlórmetánom. Zvyok sa zhromaïuje,
premýva, suí a vái; jeho hmotnos, ktorá sa v prípade

cyklohexanón

.
potreby upravuje, sa vyjadrí ako percentuálny podiel zo
suchej hmotnosti zmesi. Percentuálny podiel suchého
triacetátu sa zisuje na základe vyjadrenia rozdielu.
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta, ako je opísané vo veobecných intrukciách. Hodnota d = 1,00 s výnimkou polyesteru
a elastomultiesteru, pri ktorých hodnota d = 1,01..
9. V prílohe è. 3 METÓDA è. 7 bod 1.2 znie:
1.2. polyesterom (34) a elastomultiesterom (45)..
10. V prílohe è. 3 METÓDA è. 8 bod 1.2 a bod 5 znejú:
1.2. vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom
(4), bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom
(22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30),
polyesterom (34) a elastomultiesterom (45).
5. VÝPOÈET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV
Výsledky vypoèíta, ako je opísané vo veobecných intrukciách. Hodnota d = 1,00 s výnimkou týchto prípadov:
pre vlnu
d = 1,01
pre bavlnu
d = 1,01
pre meïnaté vlákno d = 1,01
pre modal
d = 1,01
pre polyester
d = 1,01
pre elastomultiester d = 1,01.
11. V prílohe è. 3 METÓDA è. 9 bod 1.2 znie:
1.2. vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom
(4), bavlnou (5), meïnatým vláknom (21), modalom
(22), viskózou (25), akrylovým vláknom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), skleným
vláknom (43) a elastomultiesterom (45)..
12. V prílohe è. 3 METÓDA è. 13 bod 1 znie:
1. OBLAS APLIKOVANIA
1.1. propylénových vlákien (36)
s
1.2. vlnou (1), zvieracou srsou (2 a 3), hodvábom (4),
bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meïnatým
vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), akrylovým vláknom (26),
polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom
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(34), skleným vláknom (43) a elastomultiesterom
(45)..
13. V prílohe è. 3 METÓDA è. 14 bod 1.2 znie:
1.2. bavlnou (5), acetátovým vláknom (19), meïnatým vláknom (21), modalom (22), triacetátovým vláknom (24), viskózou (25), urèitými akrylátovými vláknami (26), urèitými modakrylátovými vláknami (29),
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polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34)
a elastomultiesterom (45)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. januára
2007.

Mikulá Dzurinda v. r.
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386
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 572/2001 Z. z., ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody
zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 489/2004 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zákona è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 436/2001 Z. z. (ïalej len zákon) a pod¾a § 27 ods. 4,
7, 12 a 13 a § 64 ods. 1 písm. j) zákona è. 140/1998 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona
è. 488/2001 Z. z. nariaïuje:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 572/2001
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
poiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 489/2004 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 ods. 1 sa slová § 11 ods. 6 nahrádzajú slovami § 11 ods. 5 a slová v prílohe è. 1 sa nahrádzajú
slovami v prílohách è. 1 a 13.
2. Za § 12a sa vkladá § 12aa, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 12aa
Prechodné ustanovenia
k úprave úèinnej k 1. marcu 2007
(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý zabezpeèil s notifikovanou osobou pred 1. septembrom 2007
posudzovanie zhody protézy bedrového kåbu, protézy
kolenného kåbu alebo protézy ramenného kåbu pod¾a
§ 6 ods. 4 písm. a), zabezpeèí s notifikovanou osobou
doplnkové posudzovanie zhody pod¾a bodu 4 prílohy
è. 2 do 1. septembra 2009. Postup pod¾a § 6 ods. 2
písm. b) týmto ustanovením nie je dotknutý.
(2) Výrobca alebo jeho splnomocnenec, ktorý zabezpeèil s notifikovanou osobou pred 1. septembrom 2007
posudzovanie zhody protézy bedrového kåbu, protézy
kolenného kåbu alebo protézy ramenného kåbu pod¾a
§ 6 ods. 4 písm. b) bodu 3, zabezpeèí s notifikovanou
osobou doplnkové posudzovanie zhody pod¾a § 6 ods. 2
písm. b) bodu 1 alebo 2 do 1. septembra 2010. Postup

pod¾a § 6 ods. 2 písm. a) týmto ustanovením nie je dotknutý.
(3) Protézy bedrového kåbu, protézy kolenného kåbu
a protézy ramenného kåbu, ktorých posudzovanie zhody sa vykonalo pod¾a § 6 ods. 4 písm. a) pred 1. septembrom 2007, mono uvádza na trh alebo do prevádzky
do 1. septembra 2009.
(4) Protézy bedrového kåbu, protézy kolenného kåbu
a protézy ramenného kåbu, ktorých posudzovanie zhody sa vykonalo pod¾a § 6 ods. 4 písm. b) bodu 3 pred
1. septembrom 2007, mono uvádza na trh alebo do
prevádzky do 1. septembra 2010..
3. Nadpis prílohy è. 9 znie: Pravidlá triedenia zdravotníckych pomôcok.
4. V prílohe è. 9 èas I sa dopåòa bodom 1.9, ktorý
znie:
1.9. Protéza bedrového kåbu, protéza kolenného kåbu
alebo protéza ramenného kåbu je implantovate¾ná
komponentná èas totálnej protézy kåbu, ktorej
úlohou je zabezpeèi funkciu podobnú prirodzenému bedrovému kåbu, prirodzenému kolennému kåbu alebo prirodzenému ramennému kåbu.
Pomocné èasti (skrutky, kliny, platnièky a nástroje) sa nepovaujú za protézu bedrového kåbu, protézu kolenného kåbu alebo protézu ramenného
kåbu..
5. V prílohe è. 9 èasti III bode 2.4. sa za slová IIb okrem vkladajú slová protézy bedrového kåbu, protézy
kolenného kåbu, protézy ramenného kåbu a.
6. V prílohe è. 9 èas III sa dopåòa bodom 4.8, ktorý
znie:
4.8. Pravidlo 20
Protézy bedrového kåbu, protézy kolenného kåbu
a protézy ramenného kåbu sa zaraïujú do skupiny III..
7. V prílohe è. 12 bod 1 znie:
1. Oznaèenie CE sa skladá z iniciálok CE pod¾a grafickej úpravy uvedenej v prílohe k zákonu..
8. V prílohe è. 14 bod 1 znie:
1. Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 vzahujúca sa na zdravotnícke pomôcky (Mimoriadne
vydanie Ú. v. ES L 169, 2004, 13/zv. 12,
12. 7. 1993) v znení smernice Rady 93/68/ES
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z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 220,
2004, 13/zv. 12, 30. 8. 1993), smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/79/EHS z 27. októbra
1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 331, 2004,
13/zv. 21, 7. 12. 1998), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/70/ES zo 16. novembra 2000
(Mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 313, 2004, 13/zv.
26, 13. 12. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/104/ES zo 7. decembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 6, 2004, 13/zv. 27,
10. 1. 2002), smernice Komisie 2003/12/ES
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z 3. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ L
28, 2004, 13/zv. 31, 4. 2. 2003), smernice Komisie
2003/32/ES z 23. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 105,
26. 4. 2003) a smernice Komisie 2005/50/ES
z 11. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 210, 12. 8. 2005)..
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2007.

v z. Pál Csáky v. r.
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387
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o poiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Základné ustanovenie
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne poiadavky na zaistenie bezpeènostného a zdravotného
oznaèenia pri práci.
(2) Bezpeènostné a zdravotné oznaèenie pri práci je
oznaèenie, ktoré sa vzahuje na konkrétny predmet,
èinnos alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci pod¾a potreby prostredníctvom znaèky, farby, svetelného oznaèenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ruèných signálov.
(3) Bezpeènostné a zdravotné oznaèenie pri práci sa
musí poui na vyjadrenie pokynov alebo informácií
ustanovených týmto nariadením vlády.
(4) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na
a) oznaèenie nebezpeèných látok a prípravkov, výrobkov a zariadení uvádzaných na trh, ak osobitný
predpis neustanovuje inak,
b) oznaèenie pouívané na riadenie cestnej premávky,
dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej
plavby a leteckej dopravy.

(2) Zamestnávate¾ je povinný vyda pokyny, ktoré vysvet¾ujú význam bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci na pracovisku a v jeho priestoroch, najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré urèuje veobecný
spôsob a osobitný spôsob správania.
(3) Zamestnávate¾ pod¾a potreby zabezpeèí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie oznaèenia, ktoré sa pouíva v cestnej premávke, doprave na dráhe, vo
vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a leteckej doprave; tým nie sú dotknuté ustanovenia prílohy è. 5.
§3
Poiadavky na bezpeènostné
a zdravotné oznaèenie pri práci
Bezpeènostné a zdravotné oznaèenie pri práci pouívané na pracovisku a v priestoroch zamestnávate¾a
musí spåòa veobecné minimálne poiadavky na bezpeènostné a zdravotné oznaèenie pri práci ustanovené
v prílohe è. 1, veobecné minimálne poiadavky na
znaèky ustanovené v prílohe è. 2 a minimálne poiadavky na pecifické oznaèenie ustanovené v prílohách
è. 3 a 9.
Závereèné ustanovenia
§4
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 10.

§2

§5

Veobecné povinnosti
(1) Zamestnávate¾ je povinný zaisti bezpeènostné
a zdravotné oznaèenie pri práci na pracovisku a v jeho
priestoroch v súlade s týmto nariadením vlády, ak sa
nebezpeèenstvo nedá odstráni alebo dostatoène zníi
prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami,
metódami alebo postupmi pouívanými pri organizácii
práce; zamestnávate¾ pritom zoh¾adní výsledky posudzovania rizika. Zamestnávate¾ je povinný presvedèi
sa o prítomnosti takého oznaèenia.

Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 444/2001 Z. z. o poiadavkách na pouívanie oznaèenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci.
§6
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

VEOBECNÉ MINIMÁLNE POIADAVKY NA BEZPEÈNOSTNÉ
A ZDRAVOTNÉ OZNAÈENIE PRI PRÁCI

1.

Veobecne
Bezpeènostné a zdravotné oznaèenia pri práci sa vyberajú, kombinujú a vzájomne zamieòajú pod¾a podmienok
na pracovisku.

2.

Typy oznaèenia

2.1

Trvalé oznaèenie

2.1.1 Trvalé znaèky sa pouívajú na oznaèenie zákazu, výstrahy, príkazu, na oznaèenie núdzových východov, únikových ciest a na umiestnenie a oznaèenie prostriedkov prvej pomoci.
Na trvalé vyznaèenie umiestnenia a oznaèenia zariadenia na ochranu pred poiarmi sa pouije znaèka pod¾a
prílohy è. 2 bodu 3.5 a bezpeènostná farba pod¾a bodu 4.
2.1.2 Oznaèenie nádob a potrubí sa umiestòuje v súlade s prílohou è. 3.
2.1.3 Miesto, na ktorom je nebezpeèenstvo zráky s prekákou alebo nebezpeèenstvo pádu, sa trvalo vyznaèuje bezpeènostnou farbou alebo znaèkami.
2.1.4 Komunikácie sa trvalo vyznaèujú bezpeènostnou farbou.
2.2

Doèasné oznaèenie

2.2.1 Svetelné oznaèenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa pouijú, ak treba signalizova nebezpeèenstvo alebo upozorni zamestnancov a iné osoby na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávate¾a, aby vykonali mimoriadne opatrenia, alebo upozorni na núdzovú evakuáciu. Pritom sa zoh¾adòuje vzájomná zámena
a kombinácia oznaèení pod¾a bodu 3.
2.2.2 Ruèné signály alebo slovná komunikácia sa pouijú, ak to situácia vyaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich èinnos, ktorá môe ohrozi bezpeènos alebo zdravie.
3.

Vzájomná zámena a kombinácia oznaèení

3.1

Pri dodraní rovnakej úèinnosti oznaèení mono poui ktorúko¾vek z týchto kombinácií:
a) bezpeènostnú farbu alebo znaèku na oznaèenie miesta, na ktorom je prekáka alebo nebezpeèenstvo pádu,
b) svetelné oznaèenie, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,
c) ruèné signály alebo slovnú komunikáciu.

3.2

Súèasne mono poui tieto kombinácie:
a) svetelné oznaèenie a akustické signály,
b) svetelné oznaèenie a slovnú komunikáciu,
c) ruèné signály a slovnú komunikáciu.

4.

Pouívanie bezpeènostnej farby
Bezpeènostná farba má osobitný význam pod¾a tejto tabu¾ky:
Farba

èervená

Význam alebo úèel

Pokyny a informácie

zákazová znaèka

nebezpeèné správanie

signalizácia
nebezpeèenstva

stá, zastavi, zariadenie na núdzové
vypnutie, evakuácia

zariadenie na ochranu
pred poiarmi

oznaèenie a umiestnenie
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ltá alebo
lto-oranová
modrá

zelená

výstraná znaèka

upozornenie, výstraha, kontrola

príkazová znaèka

osobitné správanie alebo èinnos,
povinnos nosi osobné ochranné
pracovné prostriedky

znaèky pre núdzový
východ, únikové cesty,
prvú pomoc

dvere, východy, komunikácie,
zariadenie, vybavenie

bez nebezpeèenstva

návrat do normálneho stavu
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5. Vnímanie oznaèenia
Vnímanie oznaèenia nesmie by nepriaznivo ovplyvnené
a) prítomnosou ïalej znaèky alebo zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na vidite¾nos
alebo zrozumite¾nos, najmä sa nesmie
1. umiestòova ve¾ký poèet oznaèení v tesnej blízkosti,
2. pouíva súèasne dve svetelné oznaèenia, ktoré by sa mohli zameni,
3. pouíva svetelné oznaèenie v blízkosti iného podobného svetelného zdroja,
4. pouíva dva akustické signály súèasne,
5. pouíva akustický signál v hluènom prostredí,
b) nevhodným návrhom, nedostatoèným poètom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom alebo nesprávnou
funkciou oznaèenia alebo signalizaèného zariadenia.
6. Znaèka a signalizaèné zariadenie sa èistia, udriavajú, kontrolujú, opravujú a pod¾a potreby pravidelne vymieòajú tak, aby sa zabezpeèil ich úèel a funkèné vlastnosti.
7. Poèet a umiestnenie pouívaných znaèiek alebo signalizaèných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpeèenstva a od ve¾kosti priestoru, ktorý sa má pokry.
8. Oznaèenie, ktoré vyaduje napojenie na zdroj energie, musí by pre prípad preruenia dodávky energie napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj; to neplatí, ak sa preruením dodávky energie vylúèilo ohrozenie.
9. Aktivácia svetelného oznaèenia alebo akustického signálu urèuje, kedy sa zaèína poadovaná èinnos; svetelné oznaèenie alebo akustický signál sú aktívne tak dlho, ako to èinnos vyaduje.
Svetelné oznaèenie alebo akustický signál sa znovu aktivuje ihneï po pouití.
10. Svetelné oznaèenie a akustický signál sa pred uvedením do prevádzky a pravidelne v primeraných intervaloch
kontrolujú, aby bola zabezpeèená ich správna funkcia a vnímanie.
11. Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti zamestnancov zníené vrátane zníenia spôsobeného nosením osobných ochranných pracovných prostriedkov, je potrebné vykona opatrenie na doplnenie alebo nahradenie prísluného oznaèenia.
12. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory pouívané na skladovanie nebezpeèných látok alebo prípravkov sa
oznaèujú vhodnou výstranou znaèkou pod¾a prílohy è. 2 bodu 3.2 alebo sa oznaèujú pod¾a prílohy è. 3 bodu 1,
ak jednotlivé obaly alebo nádoby nie sú dostatoène oznaèené.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

VEOBECNÉ MINIMÁLNE POIADAVKY NA ZNAÈKY
1. Vlastnosti
1.1 Znaèka je oznaèenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu
alebo piktogramu a ktoré je vidite¾né pri dostatoènej intenzite osvetlenia.
Informaèná znaèka je oznaèenie, ktoré poskytuje inú informáciu, ako sú informácie uvedené v bodoch 3.1 a 3.4.
Doplnková znaèka je oznaèenie, ktoré poskytuje doplòujúcu informáciu; doplnková znaèka sa pouíva spolu
s inou znaèkou.
1.2 Tvar a farba znaèiek oznaèujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu, miesto na poskytovanie prvej pomoci a zariadenie na ochranu pred poiarmi sú ustanovené v bode 3.
1.3 Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa pouíva na znaèke alebo na osvetlenom povrchu a ktoré znázoròuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie.
Piktogramy musia by jednoduché a musia obsahova iba nevyhnutné podrobnosti.
Pouívané piktogramy môu by nepatrne odliné alebo podrobnejie ako piktogramy ustanovené v bode 3, ak
budú vyjadrova rovnaký význam a ak odliná úprava nebude meni ich význam.
1.4 Znaèky sa vyrábajú z materiálu, ktorý je odolný proti nárazu a poveternostným vplyvom a je vhodný do prostredia, v ktorom sa pouíva.
1.5 Rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti znaèiek zaruèujú ich dobrú vidite¾nos a zrozumite¾nos.
2. Podmienky pouívania
2.1 Znaèky sa umiestòujú v primeranej výke a v polohe vhodnej z h¾adiska zorného uhla, so zrete¾om na prekáky,
a to pri vstupe na miesto veobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo
predmetu. Znaèky sa umiestòujú na dobre osvetlenom, ¾ahko prístupnom a vidite¾nom mieste.
Ak denné osvetlenie nie je dostatoèné, pouijú sa fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.
2.2 Znaèka sa musí odstráni, ak zanikne dôvod na jej pouívanie.
3. Pouívané znaèky
3.1 Zákazové znaèky
Zákazová znaèka je oznaèenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by mohlo vies k ohrozeniu alebo spôsobi ohrozenie.
Hlavné znaky
 kruhový tvar,
 èierny piktogram na bielom pozadí, èervený okraj a èervený ikmý pruh, prièom èervená farba musí zabera
najmenej 35 % plochy znaèky.
Pouívajú sa tieto znaèky:

Zákaz fajèenia

Zákaz hasenia vodou

Zákaz fajèenia
a pouívania
otvoreného ohòa

Zákaz pitia

Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný

Zákaz vstupu pre chodcov

Nepovolaným vstup zakázaný

Zákaz dotýka sa
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3.2 Výstrané znaèky
Výstraná znaèka je oznaèenie, ktoré upozoròuje na nebezpeèenstvo alebo ohrozenie.
Hlavné znaky
 trojuholníkový tvar,
 èierny piktogram na ltom pozadí s èiernym okrajom, prièom ltá farba musí zabera najmenej 50 % plochy znaèky.
Pouívajú sa tieto znaèky:

Nebezpeèenstvo poiaru
alebo vysokej teploty

Nebezpeèenstvo poleptania

Nebezpeèenstvo pohybujúcich sa
priemyselných vozidiel

Nebezpeèenstvo laserového lúèa

Nebezpeèenstvo silného magnetického po¾a

Biologické nebezpeèenstvo

Nebezpeèenstvo výbuchu

Radiaèné nebezpeèenstvo

Nebezpeèenstvo úrazu
elektrickým prúdom

Nebezpeèenstvo látky
podporujúcej horenie

Nebezpeèenstvo zakopnutia

Nebezpeèenstvo nízkej teploty

Nebezpeèenstvo jedovatej
látky

Nebezpeèenstvo pádu alebo
pohybu zaveseného bremena

Iné nebezpeèenstvo

Nebezpeèenstvo
neionizujúceho iarenia

Nebezpeèenstvo pádu

Nebezpeèenstvo kodlivej
alebo drádivej látky
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3.3 Príkazové znaèky
Príkazová znaèka je oznaèenie, ktoré prikazuje osobitné správanie.
Hlavné znaky
 kruhový tvar,
 biely piktogram na modrom pozadí, prièom modrá farba musí zabera najmenej 50 % plochy znaèky.
Pouívajú sa tieto znaèky:

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu zraku

Príkaz na pouívanie prostriedku
na ochranu dýchacích ciest

Príkaz na pouívanie
ochranného odevu

Príkaz na pouívanie
ochrannej prilby

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu sluchu

Príkaz na pouívanie prostriedku
na ochranu nôh

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu rúk

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu tváre

Príkaz na pouívanie
bezpeènostného závesného
systému

Príkaz na pouívanie cesty vyhradenej pre chodcov

Veobecná príkazová znaèka
(pouíva sa spolu s doplnkovou znaèkou)
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3.4 Znaèky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc
Znaèka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je oznaèenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení.
Hlavné znaky
 obdånikový alebo tvorcový tvar,
 biely piktogram na zelenom pozadí, prièom zelená farba musí zabera najmenej 50 % plochy znaèky.
Pouívajú sa tieto znaèky:

Núdzový východ alebo úniková cesta

Urèenie smeru (doplnková informaèná znaèka)

Miesto prvej pomoci

Prostriedky na vymývanie oèí

Nosidlá

Bezpeènostná sprcha

Telefón na núdzové volanie
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3.5 Znaèky na ochranu pred poiarmi
Znaèka na ochranu pred poiarmi je oznaèenie, ktoré informuje o umiestnení zariadenia na ochranu pred poiarmi.
Hlavné znaky
 obdånikový alebo tvorcový tvar,
 biely piktogram na èervenom pozadí, prièom èervená farba musí zabera najmenej 50 % plochy znaèky.
Pouívajú sa tieto znaèky:

Poiarna hadica

Rebrík

Hasiaci prístroj

Urèenie smeru (doplnková informaèná znaèka)

Telefón na núdzové
volanie v prípade
poiaru
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA OZNAÈENIE NÁDOB A POTRUBÍ

1. Nádoby, ktoré obsahujú nebezpeèné látky a prípravky, nádoby pouívané na skladovanie týchto nebezpeèných látok a prípravkov a potrubné rozvody a vedenia, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpeèné látky a prípravky, sa
oznaèujú piktogramom alebo symbolom na farebnom pozadí v súlade s osobitnými predpismi.
Táto poiadavka sa nevzahuje na nádoby pouívané krátkodobo a na nádoby, ktorých obsah sa èasto mení, ak sú
prijaté iné vhodné opatrenia, ktoré zabezpeèia tú istú úroveò ochrany, napríklad informovaním, kolením.
Uvedené oznaèenia môu by
a) nahradené výstranými znaèkami pod¾a prílohy è. 2, ak sa pouijú rovnaké piktogramy alebo symboly,
b) doplnené ïalími informáciami, napríklad názvom, vzorcom alebo zloením nebezpeènej látky alebo prípravku
a podrobnosami o nebezpeèenstve,
c) pri doprave nádob na pracovisku a v priestoroch zamestnávate¾a doplnené alebo nahradené znaèkami, ktoré sa
pouívajú pri preprave nebezpeèných látok alebo prípravkov.
2. Oznaèenie musí by upevnené, nalepené alebo nama¾ované na vidite¾nom mieste.
3. Oznaèenie pod¾a bodu 1, ak je to vhodné, musí spåòa poiadavky ustanovené v prílohe è. 2 bode 1.4 a podmienky
na pouívanie znaèiek ustanovené v prílohe è. 2 bode 2.
4. V súlade s bodmi 1 a 3 oznaèenie, ktoré sa pouíva na potrubí, sa vidite¾ne umiestòuje v blízkosti najnebezpeènejích miest, napríklad ventilov a rozoberate¾ných spojov, a vo vhodne zvolených vzdialenostiach.
5. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory pouívané na skladovanie nebezpeèných látok alebo prípravkov sa
oznaèujú vhodnou výstranou znaèkou pod¾a prílohy è. 2 bodu 3.2 alebo piktogramom, alebo symbolom na farebnom pozadí pod¾a bodu 1, ak obaly alebo nádoby nie sú dostatoène oznaèené na tento úèel so zrete¾om na prílohu
è. 2 bod 1.5 a na ich rozmery.
Sklady nebezpeèných látok alebo prípravkov môu by oznaèené výstranou znaèkou pre iné nebezpeèenstvo.
Toto oznaèenie musí by umiestnené v blízkosti skladovacej plochy alebo pri vstupe do skladovacích priestorov.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA OZNAÈENIE A UMIESTNENIE
ZARIADENIA POUÍVANÉHO NA OCHRANU PRED POIARMI

1. Zariadenie na ochranu pred poiarmi sa oznaèuje farbou urèenou pre tieto zariadenia a príslunou znaèkou.
Znaèkou sa vyznaèuje aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachádza, a prístup k nemu.
2. Zariadenie na ochranu pred poiarmi sa oznaèuje èervenou farbou.
Èervená plocha musí by dostatoène ve¾ká, aby zariadenie bolo ¾ahko rozpoznate¾né.
3. Na vyznaèenie miesta, na ktorom sa zariadenie na ochranu pred poiarmi nachádza, sa pouívajú znaèky ustanovené v prílohe è. 2 bode 3.5.
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA OZNAÈENIE PREKÁOK,
NEBEZPEÈNÝCH MIEST A KOMUNIKÁCIÍ

1. Oznaèenie prekáok a nebezpeèných miest
1.1 Miesta, na ktorých je nebezpeèenstvo zráky s prekákou, nebezpeèenstvo pádu alebo padajúcich predmetov,
sa oznaèujú striedavo ltými a èiernymi pásmi alebo èervenými a bielymi pásmi, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné.
1.2 Rozmery oznaèenia musia by primerané ve¾kosti prekáky alebo nebezpeèného miesta.
1.3 lté a èierne alebo èervené a biele pásy musia ma sklon pribline 45o a musia by pribline rovnakej írky.
1.4 Vzor

2. Oznaèenie komunikácií
2.1 Ak pouívanie a vybavenie priestorov vyaduje zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov, komunikácie pre vozidlá sa zrete¾ne vyznaèujú nepreruovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo ltej,
a to so zrete¾om na farbu podkladu.
2.2 Pásy musia by umiestnené tak, aby urèovali potrebnú bezpeènú vzdialenos medzi vozidlom a ïalím predmetom, ktorý môe by v jeho blízkosti, ako aj medzi vozidlom a chodcom.
2.3 Ak je to moné, trvalé komunikácie vo vonkajích priestoroch sa vyznaèia v súlade s bodmi 2.1 a 2.2, ak nie sú
zabezpeèené vhodnými zábranami alebo ak nie sú vybudované chodníky.
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA SVETELNÉ OZNAÈENIE

1. Vlastnosti
1.1 Svetelné oznaèenie vyrobené z prieh¾adného alebo priesvitného materiálu musí by osvetlené zvnútra, zozadu
alebo tak, e vytvára dojem svietiaceho povrchu.
1.2 Vyarované svetlo musí by dostatoène kontrastné so zrete¾om na okolité prostredie a v súlade s ustanovenými
podmienkami pouitia znaèky, aby nevznikal odlesk z dôvodu nadmerného mnostva svetla alebo zníená vidite¾nos oznaèenia z dôvodu nedostatku svetla.
1.3 Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môe by jednofarebná alebo môe obsahova piktogram na urèenom pozadí.
1.4 Farba svetelnej plochy musí by pouitá v súlade s prílohou è. 1 bodom 4.
1.5 Piktogram na oznaèení musí vyhovova poiadavkám ustanoveným v prílohe è. 2.
2. Osobitné pravidlá pouívania
2.1 Ak má zariadenie schopnos vysiela preruovaný alebo nepreruovaný signál, preruovaný signál sa pouije
na oznaèenie vyej miery nebezpeèenstva alebo naliehavejej potreby poadovaného alebo urèeného zásahu
alebo èinnosti, ako oznaèuje nepreruovaný signál.
Trvanie a frekvencia preruovaného signálu musia by také, aby zabezpeèili správne pochopenie významu signálu a vylúèili zámenu s iným svetelným oznaèením alebo vylúèili zámenu s nepreruovaným signálom.
2.2 Ak sa namiesto akustického signálu alebo spolu s akustickým signálom pouíva preruovaný svetelný signál,
pouijú sa rovnaké kódy.
2.3 Zariadenie na vysielanie preruovaného svetelného signálu pre prípad váneho ohrozenia musí by pod odborným doh¾adom a musí by vybavené pomocným svietidlom.
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Príloha è. 7
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY

1. Vlastnosti
1.1 Akustický signál je predpísaný zvukový signál vysielaný a prenáaný zariadením navrhnutým na tento úèel, bez
pouitia ¾udského alebo syntetického hlasu.
1.2 Akustické signály musia
a) ma hladinu zvuku, ktorá je podstatne vyia ako hladina hluku okolitého prostredia, aby boli dobre poèute¾né
bez toho, aby obaovali alebo spôsobovali boles,
b) by ¾ahko rozpoznate¾né, najmä z h¾adiska dåky impulzu a intervalov medzi impulzmi alebo skupinami impulzov, a musia by zrete¾ne odlíené od iného akustického signálu a hluku okolitého prostredia.
1.3 Ak zariadenie môe vysiela akustické signály s premenlivou alebo kontantnou frekvenciou, premenlivá frekvencia sa pouije na oznaèenie vyej miery nebezpeèenstva alebo naliehavejej potreby poadovaného alebo urèeného zásahu alebo èinnosti, ako oznaèuje kontantná frekvencia.
2.

Predpísaný signál
Signál na evakuáciu musí by nepreruovaný.
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Príloha è. 8
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA SLOVNÚ KOMUNIKÁCIU
1. Veobecne
1.1 Slovná komunikácia je hovorená správa oznámená ¾udským alebo syntetickým hlasom obsahujúca vopred urèené slová.
1.2 Slovná komunikácia medzi hovorcom alebo vysielaèom a jedným poslucháèom alebo viacerými poslucháèmi sa
má uskutoèni formou krátkych textov, viet, skupín slov alebo jednotlivých slov.
1.3 Hovorené správy majú by krátke, jednoduché a zrozumite¾né. Vyjadrovacia schopnos hovorcu a sluchová
schopnos poslucháèa zabezpeèujú spo¾ahlivú slovnú komunikáciu.
1.4 Slovná komunikácia je
a) priama, prostredníctvom ¾udského hlasu,
b) nepriama, prostredníctvom ¾udského alebo syntetického hlasu, ktorý je vysielaný vhodnými prostriedkami.
2. Osobitné pravidlá pouívania
2.1 Komunikujúce osoby, ktoré dobre ovládajú pouívaný jazyk, sú schopné správne vyslovova a správne porozumie hovorenej správe a sú schopné na základe tejto správy správa sa vhodným spôsobom so zrete¾om na bezpeènos a ochranu zdravia pri práci.
2.2 Ak sa slovná komunikácia pouije namiesto ruèných signálov alebo spolu s ruènými signálmi, pouijú sa tieto
urèené slová:

 tart

naznaèi zaèiatok príkazu,

 stop

prerui alebo ukonèi pohyb,

 koniec

zastavi èinnos,

 zdvihni

zdvihnú bremeno vyie,

 spusti

spusti bremeno niie,

 vpred
 vzad
 vpravo

na koordináciu so zodpovedajúcimi ruènými signálmi,

 v¾avo
 pozor

na núdzové zastavenie,

 rýchlo

zrýchli pohyb z dôvodu bezpeènosti.
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Príloha è. 9
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

MINIMÁLNE POIADAVKY NA RUÈNÉ SIGNÁLY
1.

Veobecne

1.1 Ruèný signál je predpísaný pohyb alebo poloha ramien alebo rúk na usmernenie zamestnancov a iných osôb, ak
vykonávajú èinnos, ktorá môe ohrozi bezpeènos alebo zdravie.
1.2 Ruèný signál musí by presný, jednoduchý, ¾ahko vykonate¾ný, zrozumite¾ný a zrete¾ne odlíený od ostatných
signálov.
1.3 Ak sa pouívajú súèasne obidve ramená alebo ruky, musia sa pohybova symetricky a ukazova iba jeden signál.
1.4 Ruèný signál môe by nepatrne odliný alebo podrobnejí ako tie, ktoré sú uvedené v bode 3, ak spåòajú podmienky uvedené v bodoch 1.2 a 1.3.
2.

Osobitné pravidlá pouívania

2.1 Osoba, ktorá dáva signály (ïalej len signalista), pouíva pohyby ramien alebo rúk na pokyny urèujúce èinnos
osoby, ktorá prijíma tieto signály (ïalej len obsluha).
2.2 Signalista nesmie vykonáva iné èinnosti okrem riadenia èinnosti a zaisovania bezpeènosti a ochrany zdravia
zamestnancov v jeho blízkosti.
2.3 Signalista musí by schopný sledova zrakom vetky èinnosti tak, aby nebola ohrozená jeho bezpeènos a zdravie.
2.4 Ak podmienky pod¾a bodu 2.3 nemono splni, zamestnávate¾ musí pod¾a potreby zabezpeèi ete jedného signalistu alebo viacerých signalistov.
2.5 Obsluha musí ¾ahko rozpozna signalistu.
Signalista musí ma na sebe jeden charakteristický prvok alebo viac charakteristických prvkov, napríklad plá,
vestu, prilbu, rukávniky, pásku na rukáve alebo signalizaèné terèe.
Charakteristické prvky musia ma výraznú farbu, pod¾a monosti rovnakú, a môe ich pouíva len signalista.
2.6 Ak nie je obsluha schopná bezpeène vykona príkazy, ktoré prijala, musí prerui prebiehajúcu èinnos, aby si
vyiadala nové pokyny.
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Predpísaný signál
Na ruènú signalizáciu sa pouívajú tieto signály:
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Príloha è. 10
k nariadeniu vlády è. 387/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych poiadavkách na zaistenie bezpeènostných a/alebo
zdravotných oznaèení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 05/zv. 2).
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388
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 23. mája 2006
o podrobnostiach na zabezpeèovanie technických a prevádzkových podmienok
informaèného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 36
ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva
ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje podrobnosti na zabezpeèenie
technických a prevádzkových podmienok informaèného systému civilnej ochrany.
§2
(1) Hlásna sluba sa zabezpeèuje varovacou a vyrozumievacou sieou civilnej ochrany, ktorú tvoria varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ïalej
len varovacie a vyrozumievacie centrum) a technické
prostriedky na území, pre ktoré sú urèené.
(2) Pôsobnos varovacích a vyrozumievacích centier
sa zhoduje so správnym usporiadaním Slovenskej republiky. Na základe analýzy moného ohrozenia osôb
a majetku na území tátu pre prípad mimoriadnych
udalostí mono pre územie jedného správneho celku
zriadi aj viacero varovacích a vyrozumievacích centier.
(3) Varovanie obyvate¾stva a vyrozumenie osôb sa
technicky zabezpeèujú
a) sieou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,
b) prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
c) domácimi rozhlasmi,1) ktoré musia spåòa poiadavky technickej normy,2)
d) miestnymi informaènými prostriedkami obce,
e) systémami automatizovaného vyrozumenia,
f) prostredníctvom verejných elektronických komunikaèných sietí.
(4) Sirény sú zdrojom výstraného zvukového signálu, ktorý musí ma vlastnosti uvedené v prílohe.
(5) Sieou sirén varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany sa výstraným zvukovým signálom zabezpeèuje pokrytie
a) najmenej 80 % trvale obývaného zastavaného územia obce s osobitným zrete¾om na husto obývané
1

èasti, ak na území nie je povinnos budova autonómny systém (§ 3),
b) celého trvale obývaného zastavaného územia obce
a územia obce prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí viac ako 50 osôb, ak je ohrozené nièivými
úèinkami vody z vodnej stavby, ktoré môu ohrozi
ivot, zdravie alebo majetok, ak na území nie je povinnos budova autonómny systém (§ 3).
(6) Sirény sa ovládajú dia¾kovo z územne prísluného
varovacieho a vyrozumievacieho centra a miestne.
(7) So súhlasom obce mono na dia¾kové ovládanie
varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany napoji miestny informaèný prostriedok obce a so súhlasom
prevádzkovate¾a aj domáci rozhlas.
(8) Dia¾kovým ovládaním sa zabezpeèuje
a) spustenie prostriedkov varovania z varovacích a vyrozumievacích centier do dvoch minút od ich aktivácie,
b) výberové ovládanie prostriedkov varovania,
c) ovládanie prostriedkov varovania poèas najmenej 72
hodín od výpadku primárneho zdroja energie,
d) priebené zisovanie prevádzkyschopnosti pripojených prostriedkov varovania a systému ich ovládania.
(9) Z varovacieho a vyrozumievacieho centra sa na
úèel varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb pripravujú vstupy do rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a to do tých rozhlasových staníc a televíznych staníc, ktorých program sa íri na území, pre
ktoré je varovacie a vyrozumievacie centrum urèené.
(10) Na obývanom území obce neozvuèenom sirénami
ani miestnym informaèným prostriedkom obce sa varovanie obyvate¾stva a vyrozumenie osôb zabezpeèujú vyhlasovaním varovných signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku,
ktorým môe by motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením.
(11) Systémom automatizovaného vyrozumenia sa zabezpeèuje
a) prenos informácií medzi varovacími a vyrozumievacími centrami na úèel varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb,
b) vyrozumenie osôb, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti èinné pri rieení následkov mimoriadnej udalosti

) § 90 ods. 1 a 2 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poiadavky na protipoiarnu bezpeènos pri výstavbe a pri uívaní stavieb.
2
) STN EN 60849 Núdzové zvukové systémy.
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alebo mimoriadnej situácie pri záchranných prácach,
c) vyrozumenie osôb o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu na území Slovenskej republiky.3)
§3
(1) Varovaciu a vyrozumievaciu sie civilnej ochrany
dopåòa samostatný systém varovania obyvate¾stva
a vyrozumenia osôb (ïalej len autonómny systém)
a) na území ohrozenom nebezpeènou látkou,
b) na vodnej stavbe I. a II. kategórie4) a ohrozenom území do vzdialenosti, ktorú dosiahne èelo prielomovej
vlny do jednej hodiny od vzniku mimoriadnej udalosti, ak hodnota faktora rizika (FOB) vodnej stavby je
väèia ako 270 bodov;5) to neplatí, ak je vodná stavba
urèená výluène na ochranu pred povodòami.6)
(2) Autonómnym systémom sa zabezpeèuje
a) pokrytie výstraným signálom celého trvale obývaného zastavaného územia obce a územia obce opakovane prechodne obývaného skupinou, ktorú tvorí
viac ako 50 osôb; vlastnosti sú uvedené v prílohe,
b) pokrytie výstraným signálom vnútorných priestorov stavieb, ktoré sú vybavené domácimi rozhlasmi,
ak vo vnútorných priestoroch stavieb nie je moné
zabezpeèi úroveò výstraného signálu z vonkajích
prostriedkov varovania pod¾a technickej normy,2)
c) ovládanie systému varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb priamo z prevádzkarní, v ktorých sa vyrábajú alebo skladujú nebezpeèné látky,
d) automatické iniciovanie procesu varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb po vyhodnotení a signalizácii moného ohrozenia územia systémom monitorovania s monosou manuálne vykona alebo
zastavi bezprostredné spustenie prostriedkov varovania, a to v èase do piatich minút od signalizácie
moného ohrozenia,
e) prepojite¾nos s varovacou a vyrozumievacou sieou
civilnej ochrany,
f) dia¾kové výberové ovládanie a priebené zisovanie
prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania a zariadení, ktorými sa zabezpeèuje iniciovanie domácich rozhlasov,
g) spustenie prostriedkov varovania z miesta dia¾kového ovládania do dvoch minút od ich aktivácie,
h) varovanie obyvate¾stva a vyrozumenie osôb poèas
najmenej 72 hodín od výpadku primárneho zdroja
energie s výnimkou domácich rozhlasov, ktoré musia ma zabezpeèené energetické napájanie v súlade
s technickou normou.2)
(3) Na úèel varovania obyvate¾stva a vyrozumenia
osôb na území ohrozenom nièivými úèinkami vody
z vodnej stavby zabezpeèuje
a) prevádzkovate¾ vodnej stavby zber, spracovanie a vy3
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hodnotenie informácií o monosti vzniku mimoriadnej udalosti alebo o vzniku mimoriadnej udalosti na
vodnej stavbe a doruèenie týchto informácií do územne prísluného varovacieho a vyrozumievacieho centra, a to v takom èase a v takej forme, ktoré nebezpeèenstvo z omekania zníia na najmeniu mieru,
b) varovacie a vyrozumievacie centrum po prijatí informácie o mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe od jej
prevádzkovate¾a vyhlásenie varovného signálu
OHROZENIE VODOU na ohrozenom území za hranicou, ktorú dosiahne èelo prielomovej vlny z vodnej
stavby do jednej hodiny.
(4) Projekt výstavby obsahuje
a) opis technického rieenia, typové oznaèenie a základné prevádzkové parametre systému ovládania
a prostriedkov varovania autonómneho systému,
b) podrobný technický opis prepojenia systému monitorovania so systémom varovania,
c) podrobný technický opis prepojenia s varovacou
a vyrozumievacou sieou civilnej ochrany, prièom
technické informácie o rozhraní prepojenia na strane varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany
spracovate¾ovi projektu po vyiadaní poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len
ministerstvo),
d) preh¾ad umiestnenia prvkov autonómneho systému
s grafickou prílohou vo forme topografickej mapy
v mierke pod¾a ve¾kosti ohrozeného územia
1 : 50 000 alebo 1 : 25 000, a to so zakreslením rozmiestnenia prvkov autonómneho systému a hraníc
spo¾ahlivého úèinku výstraného zvukového signálu
jednotlivých prostriedkov varovania vo vzahu k hladine hluku,
e) zoznam domácich rozhlasov vyuitých na zabezpeèenie pokrytia výstraným signálom vnútorných
priestorov stavieb a technický opis prepojenia so
systémom ovládania autonómneho systému.
(5) Ak je územie ohrozené z viacerých zdrojov ohrozenia, môe sa na tomto území vybudova a udriava
v prevádzke zdruený autonómny systém, a to po dohode prevádzkovate¾ov vodných stavieb, právnických
osôb, fyzických osôb  podnikate¾ov, ktorí svojou èinnosou územie ohrozujú.
(6) Ak sú na ohrozenom území, na ktorom má prevádzkovate¾ vodnej stavby, právnická osoba alebo fyzická osoba  podnikate¾ povinnos zriadi, vybudova,
zabezpeèi a udriava v prevádzke autonómny systém,
prostriedky varovania obyvate¾stva a vyrozumenia
osôb siete civilnej ochrany, môu by vyuívané autonómnym systémom.
§4
(1) Varovný signál sa ihneï po jeho skonèení dopåòa
slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc

) Èl. 2 a 5 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového stavu
v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.
4
) § 2 vyhláky Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpeènostného doh¾adu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpeènostného dozoru.
5
) Príloha è. 1 k vyhláke Ministerstva ivotného prostredia Slovenskej republiky è. 458/2005 Z. z.
6
) § 52 ods. 1 písm. b) zákona è. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
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a televíznych staníc alebo v miestnych informaèných
prostriedkoch obce. Slovná informácia obsahuje
a) deò a hodinu vzniku alebo skonèenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
c) údaje o ve¾kosti ohrozeného územia,
d) základné pokyny pre obyvate¾stvo.
(2) Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa vyhlasuje aj ohrozenie v prípade, ak hrozí alebo dôjde
k vzdunému napadnutiu územia tátu. Ak prostriedok varovania, ktorým sa takého ohrozenie vyhlasuje,
umoòuje reprodukova hovorené informácie, bezprostredne po kolísavom tóne sirén musí by trikrát reprodukovaná veta Pozor, vzduný poplach.
§5
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udalosti v rozsahu pod¾a spresnenia ministerstva
alebo krajského úradu.
(4) Zber informácií sa vykonáva
a) pozorovaním,
b) sledovaním a výberom údajov z telemetrických monitorovacích sietí,
c) sledovaním predpovedí meteorologických, hydrologických, seizmologických a iných pecializovaných
pracovísk,
d) výberom údajov z informácií orgánov tátnej správy,
z informácií orgánov územnej samosprávy a z informácií právnických osôb a fyzických osôb,
e) výberom údajov z informácií kontaktných informaèných miest tátov a medzinárodných organizácií.7)

(1) Varovací systém sa nesmie preskúava
a) v noèných hodinách,
b) v dòoch pracovného pokoja,
c) spôsobom, pri ktorom by mohla nasta zámena so
skutoèným varovaním obyvate¾stva.

(5) Informácie o situácii v súvislosti s mimoriadnou
udalosou poskytuje obyvate¾stvu zástupca informaèného miesta; poskytuje informácie aj právnickej osobe
a fyzickej osobe  podnikate¾ovi, ak ich potrebujú na zabezpeèovanie úloh civilnej ochrany a ak je to v súlade
s osobitnými predpismi,8) a to pod¾a technických moností príjemcu.

(2) Varovací systém sa preskúava spravidla v druhý
piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod.

§7

§6

(1) Informácie môu by pravidelné alebo nepravidelné.

(1) Informaèná sluba civilnej ochrany sa zabezpeèuje prostredníctvom pracovísk informaèných miest informaènej sluby civilnej ochrany (ïalej len informaèné miesto). Sú to pracoviská
a) ministerstva,
b) krajského úradu,
c) obvodného úradu,
d) samosprávneho kraja,
e) obce,
f) právnickej osoby,
g) fyzickej osoby  podnikate¾a.

(2) Pravidelné informácie obsahujú údaje
a) na spracovanie a aktualizáciu analýzy moných mimoriadnych udalostí, plánovanie opatrení civilnej
ochrany, ktoré sa predkladajú prijímaciemu informaènému miestu v ním urèených termínoch, forme
a obsahu,
b) o stave a priebehu záchranných prác alebo evakuácie a vypracúvajú sa po vyhlásení mimoriadnej situácie.

(2) Informaèné miesto obce, právnickej osoby a fyzickej osoby  podnikate¾a zabezpeèuje zber, spracovanie,
vyhodnotenie a poskytovanie informácií pre potreby civilnej ochrany (ïalej len informácia)
a) v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,
b) pre potreby územia obvodu na základe poiadavky
obvodného úradu,
c) pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej
udalosti v rozsahu pod¾a spresnenia ministerstva,
krajského úradu alebo obvodného úradu.
(3) Informaèné miesto samosprávneho kraja zabezpeèujú informácie
a) v rozsahu plnenia vlastných úloh v civilnej ochrane,
b) pri vzniku ohrozenia alebo po vzniku mimoriadnej
7

(3) Informácie pod¾a odseku 2 písm. b) sa predkladajú územne príslunému informaènému miestu denne
so stavom k 06.00 hod. a k 18.00 hod., a to
a) informaèné miesto právnickej osoby alebo fyzickej
osoby  podnikate¾a informaènému miestu obce do
06.30 hod. a do 18.30 hod.,
b) informaèné miesto obce informaènému miestu obvodného úradu do 07.00 hod. a do 19.00 hod.,
c) informaèné miesto obvodného úradu informaènému
miestu krajského úradu do 08.00 hod. a do 20.00
hod.,
d) informaèné miesto krajského úradu informaènému
miestu ministerstva do 09.00 hod. a do 21.00 hod.
(4) V informáciách pod¾a odseku 2 písm. b) sa uvádzajú
a) dátum a èas vzniku mimoriadnej udalosti,

) Napríklad rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo 14. decembra 1987 o opatreniach spoloèenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej havarijnej situácie, Dohovor o vèasnom oznamovaní jadrovej havárie (oznámenie è. 327/2001 Z. z.), Dohovor o cezhranièných úèinkoch priemyselných havárií (oznámenie è. 506/2003 Z. z.), rozhodnutie Rady 2001/792/ES, Euratom z 23. októbra 2001
o ustanovení mechanizmu spoloèenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany, rozhodnutie Komisie 2004/277/ES, Euratom z 29. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom o ustanovení mechanizmu spoloèenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany.
8
) Napríklad zákon è. 241/ 2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon è. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov, zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.

Strana 2828

Zbierka zákonov è. 388/2006

Èiastka 138

b) miesto vzniku mimoriadnej udalosti,
c) druh a rozsah mimoriadnej udalosti,
d) dátum a èas vyhlásenia alebo odvolania mimoriadnej situácie,
e) územie, na ktorom bola vyhlásená alebo odvolaná
mimoriadna situácia,
f) následky na zdraví osôb, na majetku, na ivotnom
prostredí a straty na ivotoch,
g) èas zaèatia, priebeh a èas skonèenia záchranných
prác a okolnosti naruujúce ich priebeh,
h) nasadené sily a prostriedky na odstraòovanie následkov mimoriadnej udalosti,
i) vykonané opatrenia a ïalí postup pri odstraòovaní
následkov mimoriadnej udalosti,
j) údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii,
k) doplòujúce údaje.

(7) Nepravidelné informácie pod¾a odseku 5 informaèné miesto spresòuje na vyiadanie prijímacieho informaèného miesta alebo ak dôjde k zmene údajov.

(5) Nepravidelné informácie sa predkladajú územne
prísluným informaèným miestam ihneï bez oh¾adu
na predchádzajúce vyiadanie, ak obsahujú údaje o
a) ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti,
b) tendencii vývoja mimoriadnej udalosti,
c) potrebe varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb,
d) vyhlásení alebo odvolaní mimoriadnej situácie,
e) zmene radiaènej, chemickej alebo biologickej situácie,
f) zmene meteorologickej a hydrologickej situácie,
g) dosiahnutí pohotovosti na plnenie úloh jednotiek civilnej ochrany,
h) dosiahnutí pohotovosti evakuaènej komisie9) a evakuaèného zariadenia,10)
i) èase a stave zaèatia alebo skonèenia záchranných
prác,
j) èase a stave zaèatia a skonèenia evakuácie,
k) udalosti, ktorá narúa záchranné práce alebo evakuáciu.

(2) Informácie prenáané v súvislosti s cvièením a poèas cvièenia v rámci prípravy na civilnú ochranu musia
by výrazne oznaèené textom CVIÈENIE.

(6) V nepravidelných informáciách pod¾a odseku 5 sa
uvádzajú
a) dátum, èas, miesto udalosti alebo stavu,
b) struèný a výstiný opis udalosti, poiadavky alebo
stavu,
c) doplòujúce údaje,
d) kontaktné údaje odosielajúceho informaèného miesta a èas odoslania.

§8
(1) Informácie sa prenáajú v tomto poradí:
a) informácie o vzniku mimoriadnej udalosti,
b) informácie o potrebe varovania obyvate¾stva a vyrozumenia osôb,
c) informácie o vyhlásení a o odvolaní mimoriadnej situácie,
d) informácie o radiaènej, chemickej a biologickej situácii,
e) informácie o meteorologickej a hydrologickej situácii,
f) ostatné nepravidelné a pravidelné informácie.

§9
(1) Na autonómny systém uvedený do prevádzky do
31. marca 1996 sa technické podmienky ustanovené
v § 3 ods. 2 písm. d), e), f) a h) nevzahujú do 31. januára 2008.
(2) Autonómny systém uvedený do prevádzky pred
1. júlom 2006 musí technickú podmienku uvedenú
v § 3 ods. 2 písm. b) spåòa najneskôr od 1. januára
2009.
§ 10
Zruuje sa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 348/1998 Z. z. o zabezpeèovaní technických a prevádzkových podmienok informaèného systému civilnej ochrany v znení vyhláky è. 216/2000 Z. z.
a vyhláky è.196/2002 Z. z.
§ 11
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2006.

Martin Pado v. r.

9
10

) § 7 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 75/1995 Z. z. o zabezpeèovaní evakuácie v znení neskorích predpisov.
) § 8 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 75/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Príloha
k vyhláke è. 388/2006 Z. z.

VLASTNOSTI VÝSTRANÉHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU PROSTRIEDKOV VAROVANIA
A. Tón výstraných prostriedkov
1. Na úèely varovania sa pouívajú zdroje výstraného zvukového signálu s tónom 250 a 1000 Hz.
2. Kolísavý tón výstraného zvukového signálu sa dosahuje zmenou tónu najmenej o 100 Hz a najviac o 200 Hz
s èasovým priebehom: vzostup dve sekundy, stály stav pä a osem sekúnd, pokles sedem sekúnd. V rotaèných
elektrických sirénach sa dosiahne preruovaním napájania na tri sekundy po siedmich sekundách od zapnutia
a ïalím opakovaným preruovaním napájania na tri sekundy vdy po tyroch sekundách.
3. Základný tón výstraného zvukového signálu môe by vyí ako 1000 Hz, ak by mohlo nasta prekrytie výstraného zvukového signálu hlukom s rovnakým tónom.
B. Výka hladiny výstraného zvukového signálu na spo¾ahlivé varovanie vo vzahu k hladine hluku
Spo¾ahlivý úèinok výstraného zvukového signálu v obciach sa v závislosti od hladiny hluku dosahuje na územiach
1. s hladinou hluku do 60 dB, ak úroveò hladiny výstraného zvukového signálu je minimálne 55 dB,
2. s hladinou hluku do 75 dB, ak úroveò hladiny výstraného zvukového signálu je rovnaká ako hladina hluku,
3. s hladinou hluku nad 75 dB, ak úroveò hladiny výstraného zvukového signálu je o 5 dB vyia ako hladina hluku.
Výka hladiny hluku sa zisuje meraním za bených poveternostných podmienok v najhluènejom èasovom úseku
pracovného dòa.
C. Hovorené informácie reprodukované prostriedkami varovania
Ak prostriedok varovania umoòuje reprodukova hovorené informácie,
1. intenzita zvuku hovorených informácií musí by rovnaká ako intenzita výstraného zvukového signálu,
2. èasový úsek ticha medzi reprodukciou výstraného zvukového signálu a reprodukciou hovorenej informácie,
ako aj medzi opakovaním hovorenej informácie musí by najmenej jedna sekunda a najviac tyri sekundy,
3. obsah analógových alebo dátových súborov v pamäovom médiu prostriedku varovania musí by
3.1 dvojminútový stály tón sirény  jedenkrát,
3.2 dvojminútový stály tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, koniec ohrozenia  trikrát,
3.3 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát,
3.4 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, ohrozenie poiarom  trikrát,
3.5 esminútový stály tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, ohrozenie vodou  trikrát,
3.6 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, vzduný poplach  trikrát,
3.7 hovorená informácia pozor, skúka sirén  trikrát plus dvojminútový stály tón sirény  jedenkrát plus
hovorená informácia koniec skúky sirén- trikrát,
3.8 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, radiaèné ohrozenie  trikrát,
3.9 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, chemické ohrozenie  trikrát,
3.10 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, ohrozenie èpavkom  trikrát,
3.11 dvojminútový kolísavý tón sirény  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, ohrozenie chlórom  trikrát,
3.12 tón napodobòujúci zvuk gongu v trvaní pä sekúnd  jedenkrát plus hovorená informácia pozor, ohrozenie vodou, opustite koryto rieky  trikrát,
3.13 tón ¾ubovo¾ného zvukového signálu na test prostriedku varovania, ktorým sa dosiahne maximálna úroveò
akustického signálu 55 dB vo vzdialenosti jeden meter od prostriedku varovania,
4. musí zabezpeèova vysielanie nízkofrekvenènej modulácie z vonkajieho zdroja, a to napríklad z rozhlasového
prijímaèa, v trvaní pä a sedem minút,
5. musí zabezpeèova havarijné vypnutie reprodukcie výstraného zvukového signálu, hovorenej informácie alebo
modulácie z externého zariadenia.
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