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554
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. septembra 2006
o povinnom pouívaní bezpeènostných pásov a detských zadriavacích zariadení
vo vozidlách urèitých kategórií

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti
o podmienkach pouívania bezpeènostných pásov1)
a detských zadriavacích zariadení2) vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 uvedených v osobitnom
predpise3) s kontrukènou rýchlosou prevyujúcou
25 km.h.-1, ktorých sedadlá sú vybavené bezpeènostným pásom4) a ktoré sú urèené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na osoby sediace na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpeènostným pásom a na prepravu detí v detských zadriavacích zariadeniach.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) bezpeènostným pásom, sedadlovým pásom alebo
pásom zostava popruhov s uzatváracou sponou,
nastavovacími zariadeniami a upevòovacími kovaniami, ktoré mono ukotvi vo vozidle a je kontruované tak, aby sa pri zráke alebo náhlom spomalení vozidla zníilo riziko poranenia tým, e obmedzí
pohyblivos tela, a tento pojem zahàòa tie zariadenia na pohlcovanie energie alebo navíjanie pásov
(ïalej len bezpeènostný pás),
b) detským zadriavacím zariadením urèený bezpeènostný systém charakteristický ako súprava kontrukèných èastí, ktorá môe by kombináciou popruhov alebo pruných dielov so zabezpeèovacou
sponou, nastavovacím zariadením, úchytkami
1

a v niektorých prípadoch aj doplnkovou sedaèkou
alebo nárazovým títom a ktorú mono ukotvi ku
karosérii vozidla,
c) bezpeènostným systémom vybavenie sedadla vozidla bezpeènostným pásom alebo detským zadriavacím zariadením, ktoré musí by kontruované
tak, aby sa pri zráke alebo náhlom spomalení
zmenilo riziko poranenia prepravovanej osoby
tým, e obmedzí pohyblivos jej tela,
d) osobitným bezpeènostným systémom vybavenie
sedadla vozidla obdobným zariadením, ako je detské zadriavacie zariadenie, ktoré musí by kontruované tak, aby sa v prípade zráky alebo náhleho spomalenia zmenilo riziko poranenia
prepravovanej osoby tým, e obmedzí pohyblivos
jej tela.
§3
Základné èlenenie detských
zadriavacích zariadení
(1) Detské zadriavacie zariadenia sa èlenia pod¾a
hmotnosti dieaa do týchto skupín:
a) skupina 0 pre deti s hmotnosou do 10 kg,
b) skupina 0+ pre deti s hmotnosou do 13 kg,
c) skupina I pre deti s hmotnosou od 9 do 18 kg,
d) skupina II pre deti s hmotnosou od 15 do 25 kg,
e) skupina III pre deti s hmotnosou od 22 do 36 kg.
(2) Detské zadriavacie zariadenia uvedené v odseku 1 sa rozde¾ujú do týchto tried:
a) zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie
popruhov alebo ohybných èastí s poistnou prackou,
nastavovacím zariadením, upevòovacím kovaním
a v niektorých prípadoch s prídavnou sedaèkou alebo ochranným nárazovým títom, prispôsobenými
na upevnenie vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi,
b) nezabudované zariadenia pozostávajúce z èiastoèného zadriavacieho zariadenia, ktoré, ak sa pouíva spoloène s pásom pre dospelých, ktorý obopína

) § 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
) § 43 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
3
) Príloha è. 1 k zákonu è. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súèastí
motorových vozidiel (vyhláka è. 176/1960 Zb.)
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 245/1996 Z. z. o uskutoènení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja
a súèastí motorových vozidiel (uzatvorenej 20. marca 1958 v eneve, EHK è. 44).
2
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telo prepravovaného dieaa alebo zadriava zariadenie, v ktorom je prepravované diea umiestnené,
vytvára zadriavacie zariadenie.
(3) Detské zadriavacie zariadenie musí by schválené pod¾a osobitných predpisov.5)
§4
Pouívanie bezpeènostných systémov
vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3
(1) Ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpeènostným pásom prepravuje diea s výkou menou
ne 150 cm, musí by toto sedadlo vybavené detským
zadriavacím zariadením pod¾a § 3 ods. 2 vhodným
pre deti pod¾a hmotnostných skupín uvedených v § 3
ods. 1.
(2) Detské zadriavacie zariadenie nesmie by obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené èelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z èinnosti alebo nebol
automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otoèenie v opaènom smere, ako je smer jazdy.
(3) Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpeènostným systémom, sa nesmú prepravova deti do
veku troch rokov.
§5
Pouívanie bezpeènostných systémov
vo vozidlách kategórie M2, M3
(1) Vo vozidle pouívanom na prepravu do kôl, vo
vnútrotátnej nepravidelnej doprave a v medzinárodnej doprave nesmie by poèet prepravovaných osôb
väèí, ako je poèet miest na sedenie uvedený v osvedèení o evidencii.6) To sa nevzahuje na vozidlá, ktoré majú
miesto urèené pre stojace osoby a tento údaj je uvedený
v osvedèení o evidencii.
(2) Vodiè vozidla alebo sprievodca skupiny je povinný informova prepravované osoby o potrebe pouívania bezpeènostných systémov vozidla poèas prepravy v premávke na pozemných komunikáciách.
Verbálnu informáciu mono doplni pouitím audiovizuálnych prostriedkov umiestnených vo vozidle.
Kadé miesto na sedenie musí by oznaèené vidite¾ne
umiestneným piktogramom, ktorého vzor je uvedený
v prílohe è. 1.
5
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§6
Lekárske osvedèenie o oslobodení od pouitia
bezpeènostných systémov vozidla
(1) Osoba so zdravotnými dôvodmi7) sa preukazuje
lekárskym osvedèením o oslobodení od pouitia bezpeènostných systémov vozidla vydaným prísluným
zdravotníckym zariadením,8) ktorého vzor a náleitosti
sú uvedené v prílohe è. 2.
(2) Lekárske osvedèenie pod¾a odseku 1 musí obsahova èas platnosti osvedèenia o oslobodení od pouitia
bezpeènostných systémov vozidla, ktorý nesmie by
dlhí ako 1 rok odo dòa vystavenia osvedèenia.
(3) Lekárske osvedèenie o oslobodení od pouitia bezpeènostných systémov vozidla vydané v inom èlenskom
táte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.
§7
Spoloèné a prechodné ustanovenia
(1) Podmienky prepravy dospelej osoby s telesnou
výkou menou ako 150 cm vo vozidlách kategórie M1,
M2, M3 a N1, N2, N3 ustanovuje osobitný predpis.9)
(2) Vo vozidlách kategórie M 1 a N 1 , v ktorých sú
umiestnené dve detské zadriavacie zariadenia na
zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru
bráni umiestneniu tretieho detského zadriavacieho
zariadenia, mono diea vo veku tri a viac rokov a s telesnou výkou menou ako 150 cm pripúta bezpeènostným pásom.
(3) Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadriavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatoèný poèet, mono diea vo veku
tri a viac rokov pri preprave v obci pripúta na zadnom
sedadle vozidla bezpeènostným pásom, ktorým je
vozidlo vybavené.
(4) Preprava dieaa je zakázaná na predných sedadlách za podmienok ustanovených v odseku 2.
§8
Ustanovenia tohto nariadenia vlády sa vzahujú aj
na vodièov a cestujúcich vo vozidlách pouívaných
v premávke na pozemných komunikáciách na území
Slovenskej republiky, ktoré sú evidované v treom táte.

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 201/2006 Z. z. o technických poiadavkách na bezpeènostné pásy a zadriavacie systémy motorových vozidiel.
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súèastí
motorových vozidiel (vyhláka è. 176/1960 Zb.)
Oznámenie Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky è. 245/1996 Z. z. o uskutoènení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja
a súèastí motorových vozidiel (uzatvorenej 20. marca 1958 v eneve, EHK è. 44).
6
) § 23 zákona è. 725/2004 Z. z.
7
) § 5 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
8
) Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
9
) § 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 315/1996 Z. z.
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§ 10

§9

Úèinnos
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 3.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2007.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 554/2006 Z. z.

VZOR
PIKTOGRAM VIDITE¼NE ZOBRAZENÝ VO VOZIDLÁCH
KATEGÓRIE M2 A M3 NA KADOM MIESTE NA SEDENIE, KTORÉ JE VYBAVENÉ
BEZPEÈNOSTNÝM PÁSOM

(Farby: biela silueta na modrom pozadí)
Priemer modrého kruhu piktogramu je najmenej 6 cm.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 554/2006 Z. z.

VZOR
LEKÁRSKE OSVEDÈENIE O OSLOBODENÍ OD POUITIA
BEZPEÈNOSTNÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA

LEKÁRSKE OSVEDÈENIE
o oslobodení od pouitia bezpeènostných systémov vozidla
Séria:
AB123456789

Meno a priezvisko: ............................................................. Dátum narodenia: ..............................................
Bydlisko: ......................................................................... tát: ..................................................................
Kód a názov zdravotnej poisovne:.....................................
Subjekt:

Odôvodnenie:

Doba platnosti osvedèenia1) od ................................ do ....................................
V ....................................... dòa ..............................

.....
Kód lekára
1

) Doba platnosti osvedèenia nesmie by dlhia ako 1 rok.

..................................................
Peèiatka a podpis lekára
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 554/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich
sa povinného pouívania bezpeènostných pásov vo vozidlách s hmotnosou menou ne 3,5 t (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv.1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/20/ES (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ 07/zv. 7.).
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555
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. septembra 2006,
ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006 Z. z.
o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

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:
Èl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 115/2006
Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou hluku sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci v znení neskorích predpisov. Zákon Národnej
rady Slovenskej republiky è. 272 /1994 Z. z. o ochrane
zdravia ¾udí v znení neskorích predpisov. nahrádza
citáciou Zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
2. V § 3 ods. 2 sa slová Závodná zdravotná
sluba3) nahrádzajú slovami Pracovná zdravotná
sluba3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:

3) § 26 zákona è. 124/2006 Z. z..

3. V § 3 ods. 2 sa slovo povolenie4) nahrádza slovami osvedèenie o odbornej spôsobilosti4).
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 9 zákona è. 126/2006 Z. z..

4. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona
è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 6 ods. 1 písm. c)
zákona è. 124/2006 Z. z..
5. V poznámke pod èiarou k odkazu 6 sa citácia
§ 8a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona
è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 3 písm. c) zákona è. 124/2006 Z. z..
6. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia
Napríklad § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov,

zákon è. 95/2000 Z. z. o inpekcii práce a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. nahrádza citáciou
Napríklad § 37 zákona è. 126/2006 Z. z., zákon
è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov..
7. V poznámke pod èiarou k odkazu 9 sa citácia
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 5 zákona è. 124/2006 Z. z..
8. V § 4 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá
znie:
Riziko, vyplývajúce zamestnancovi z expozície hluku, musí zamestnávate¾ odstráni alebo zníi na najniiu dosiahnute¾nú úroveò s prihliadnutím na technický pokrok a dostupnos opatrení na odstránenie
alebo zníenie hluku predovetkým pri zdroji hluku..
9. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
§ 8a ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona
è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 6 ods. 1
písm. h) bod 3 zákona è. 124/2006 Z. z..
10. V § 4 ods. 4 sa slová tabu¾ky è. 1 nahrádzajú
slovami bodu 2.
11. V poznámke pod èiarou k odkazu 14 sa citácia
§ 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 7 ods. 5 zákona è. 124/2006 Z. z..
12. V poznámke pod èiarou k odkazu 15 sa citácia
§ 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 10 zákona è. 124/2006 Z. z..
13. V poznámke pod èiarou k odkazu 16 sa citácia
§ 8a ods. 1 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona
è. 158/2001 Z. z. nahrádza citáciou § 6 ods. 1 písm. q)
zákona è. 124/2006 Z. z..
14. V poznámke pod èiarou k odkazu 18 sa citácia
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov nahrádza citáciou § 3 zákona è. 126/2006 Z. z..
15. V § 9 odsek 5 znie:
(5) Mimoriadne lekárske prehliadky exponovaných
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zamestnancov navrhne lekár vykonávajúci zdravotný
doh¾ad alebo nariadi orgán verejného zdravotníctva, ak
sú na to dôvody dané ochranou ich zdravia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 19 sa vypúa.
16. V § 14 odsek 2 znie:
(2) Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú pracoviská
uvedené do prevádzky pred úèinnosou tohto nariadenia
vlády, môu vyuíva ustanovenie § 4 ods. 4 písm. b)
najdlhie do 28. februára 2007 vrátane..
17. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa citácia
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è.
272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Zákon è. 126/2006 Z. z..
18. V prílohe è. 1 bode 13 sa slová pod¾a bodu 10
nahrádzajú slovami pod¾a bodu 12.
19. V prílohe è. 1 bode 14 sa slová pod¾a bodu 10
nahrádzajú slovami pod¾a bodu 12.
20. V prílohe è. 1 bode 19 sa za slová z prílohy C
STN ISO 9612. vkladajú slová Akustika. Pokyny na
meranie a hodnotenie hlukovej expozície v pracovnom
prostredí.
21. V prílohe è. 1 bod 22 znie:
22. Vrcholová hladina C akustického tlaku je hladina urèená z maximálneho okamitého akustického tlaku s frekvenèným váením C poèas meraného intervalu pod¾a vzahu

é
æ p (t) öù
÷÷ú,
L CPk = 20log êmax çç C
è p 0 øû
ë
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Horná akèná hodnota expozície hluku a dolná
akèná hodnota expozície hluku sú urèené na
ochranu zdravia zamestnancov, predovetkým
na ochranu sluchu pred poèute¾ným zvukom.
Akèné hodnoty expozície hluku pre skupiny prác
sú urèené na ochranu zdravia zamestnancov pred
nepecifickými, najmä ruivými a obaujúcimi
úèinkami hluku..
25. V prílohe è. 1 bode 30 v prvej vete sa za slová
Limitná hodnota vkladá slovo expozície.
26. V prílohe è. 2 bod 1 znie:
1. Limitné hodnoty expozície, horné akèné hodnoty expozície a dolné akèné hodnoty expozície hluku
Na ochranu zdravia zamestnancov, predovetkým z h¾adiska ochrany ich sluchu pred poèute¾ným hlukom, sa ustanovujú limitné hodnoty
expozície hluku, horné akèné hodnoty expozície
hluku a dolné akèné hodnoty expozície hluku..
Body 1.1. a 1.5. sa nevypúajú.
27. V prílohe è. 2 bod 2 znie:
2. Akèné hodnoty hlukovej expozície pre skupiny
prác
Na ochranu zdravia zamestnancov z h¾adiska
ochrany pred nepecifickými, najmä ruivými
alebo obaujúcimi úèinkami hluku sa ustanovujú akèné hodnoty normalizovaných hladín hlukovej expozície pre skupiny prác. Hodnotenie pod¾a
tohto odseku sa pouíva len pre práce, ktoré vyadujú duevné sústredenie sa alebo sluchovú
komunikáciu..
Body 2.1. a 2.5.2. sa nevypúajú.

kde pc(t) je èasová funkcia akustického tlaku váeného frekvenènou váhovou funkciou C.
Hladina sa získa meraním hladiny C akustického
tlaku na zvukomeri pri pouití funkcie Peak. Pouitie tejto funkcie sa vyjadruje v znaèke indexom Pk.
Znaèka: LCPk
Jednotka: dB.
22. V prílohe è. 1 bode 25 sa slová v ktorom okamitá hodnota akustického tlaku je vyia ako hodnota
LCPk zníená o 20 dB. nahrádzajú slovami ohranièeným poklesom hodnoty LCPk zníenej o 20 dB..
23. V prílohe è. 1 bode 27 sa slová najvyia prípustná hodnota nahrádzajú slovami akèná hodnota
expozície hluku alebo limitná hodnota expozície hluku..
24. V prílohe è. 1 bod 29 znie:
29. Akèná hodnota expozície hluku je hodnota urèujúcej velièiny hluku, pri ktorej prekroèení sa vykonávajú opatrenia na zníenie hluku. V znaèke
velièiny je index a, napr. LAEX,8h,a.

28. V prílohe è. 2 tabu¾ke è. 1 v riadku IV veta znie:
Èinnos, pri ktorej sa pouívajú hluèné stroje a nástroje alebo ktorá je vykonávaná v hluènom prostredí,
vyaduje aspoò èiastkové sluchové informácie a nespåòa podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III..
29. Slová lekárske preventívne prehliadky vo
vetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami lekárske preventívne prehliadky vo
vzahu k práci v príslunom tvare.
30. Slová orgán na ochranu zdravia vo vetkých
tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú
slovami orgán verejného zdravotníctva v príslunom
tvare.
31. Slová hlukovej expozície vo vetkých tvaroch
sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami
expozície hluku v príslunom tvare.
Èl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 15. októbra 2006.

Robert Fico v. r.
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