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115
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. februára 2006
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:
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje poiadavky na
zaistenie ochrany zdravia a bezpeènosti zamestnancov1)
v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo
môu vznika v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na
predchádzanie pokodeniu sluchu. Poiadavky tohto
nariadenia vlády sa vzahujú aj na èinnosti, pri ktorých
sú zamestnanci exponovaní ruivým úèinkom hluku.
(2) Poiadavky ustanovené týmto nariadením vlády
sa vzahujú na vetky èinnosti, pri ktorých sú zamestnanci poèas pracovného èasu vystavení alebo môu by
vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na
pracovisku.
(3) Definície pojmov na úèely tohto nariadenia vlády
sú uvedené v prílohe è. 1.
§2
Limitné hodnoty expozície hluku
a akèné hodnoty expozície hluku
Na úèely ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci pred
rizikami expozície hluku sa ustanovujú limitné hodnoty expozície hluku a akèné hodnoty expozície hluku
uvedené v prílohe è. 2.

§3
Posudzovanie rizík z expozície hluku
(1) Pri plnení povinností ustanovených v osobitnom
predpise2) zamestnávate¾ posúdi úroveò hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, zabezpeèí meranie hladiny hluku.
(2) Závodná zdravotná sluba3) vo vhodných èasových intervaloch plánuje a vykonáva posudzovanie
a meranie expozície hluku; posudzovanie a meranie expozície hluku môu vykonáva aj osoby, ktoré majú na
túto èinnos povolenie.4) Ak mono predpoklada prekroèenie akèných hodnôt expozície hluku, musí sa vykona meranie expozície pod¾a § 10.
(3) Pri posudzovaní rizík5) z expozície hluku (ïalej len
posudzovanie rizík) zamestnávate¾ prihliada najmä na
a) úroveò, typ a dåku trvania expozície hluku vrátane
kadej expozície impulzovému hluku,
b) limitné hodnoty expozície hluku a akèné hodnoty expozície hluku,
c) vplyvy na zdravie a bezpeènos osobitných skupín
zamestnancov,6)
d) úèinky na zdravie a bezpeènos zamestnancov, ktoré
vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom
a ototoxickými látkami súvisiacimi s prácou a zo
vzájomného pôsobenia medzi hlukom a vibráciami,
e) akéko¾vek nepriame vplyvy na zdravie a bezpeènos
zamestnancov vyplývajúce zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a varovnými akustickými signálmi alebo inými zvukmi, ktoré je potrebné sledova,
aby sa zníilo riziko nehôd,
f) informácie o emisiách hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia pracovného zariadenia v súlade s osobitnými
predpismi,7)
g) doplnkové zariadenie alebo vybavenie navrhnuté na
zníenie emisií hluku,
h) prekraèovanie dåky expozície zamestnanca hluku
nad rámec riadneho pracovného èasu,

1

) § 11 ods. 1 Zákonníka práce.

2

) 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.

3

) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.

4

) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.

5

) § 8 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.

6

) § 8a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.

7

) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
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i) informácie získané výkonom zdravotného doh¾adu
vrátane publikovaných informácií a
j) dostupnos osobných ochranných pracovných prostriedkov s primeranými útlmovými charakteristikami.

novaní hluku presahujúcemu horné akèné hodnoty expozície. Tieto pracoviská alebo pracovné miesta sa vymedzia, oznaèia bezpeènostnými a zdravotnými oznaèeniami a pouijú sa výstrané znaèky12) a prístup na
ne sa obmedzí, ak je to technicky uskutoènite¾né.

(4) Zamestnávate¾ vypracuje o posúdení rizík posudok o riziku a urèí opatrenia, ktoré sa vykonajú pod¾a
§ 4 a 7. Zamestnávate¾ je povinný posudok o riziku
pravidelne aktualizova, najmä ak sa na pracovisku
alebo v pracovných postupoch uskutoènili významné
zmeny, ktoré by mohli spôsobi zastaranie tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného doh¾adu preukázali, e je to potrebné.

(4) Zamestnávate¾ je povinný vykona opatrenia na
zníenie expozície hluku aj v prípade, e expozícia hluku neprekraèuje horné akèné hodnoty expozície hluku,
ale prekraèuje akèné hodnoty expozície hluku pre jednotlivé skupiny prác pod¾a tabu¾ky è. 1 prílohy è. 2,
takto:
a) pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekontrukcii
pracoviska zamestnávate¾ musí zabezpeèi, aby
hluk na pracovisku neprekroèil akèné hodnoty expozície pod¾a tabu¾ky è. 1 prílohy è. 2,
b) na pracoviskách uvedených do prevádzky pred úèinnosou tohto nariadenia vlády zamestnávate¾ musí
vykona opatrenia na zníenie hluku tak, aby hluk
na pracovisku neprekroèil akèné hodnoty pod¾a tabu¾ky è. 1 prílohy è. 2 zvýené o 5 dB.

(5) Zamestnávate¾ musí poskytnú príslunému orgánu dozoru8) na jeho poiadanie vetky informácie
o posudzovaní rizík.
§4
Opatrenia na odstránenie alebo
zníenie expozície hluku
(1) Pri zniovaní rizík z expozície hluku zamestnávate¾ vychádza zo veobecných zásad prevencie,9) prièom
prihliada najmä na
a) iné metódy práce, ktoré zníia expozíciu hluku,
b) výber vhodného pracovného zariadenia s èo najmeními emisiami hluku vrátane monosti sprístupni
pre pracovníkov pracovné zariadenie spåòajúce poiadavky prísluných predpisov,10)
c) stavebné a priestorové rieenie pracoviska a pracovných miest,
d) primerané informácie a praktický výcvik zamestnancov11) zameraný na správne zaobchádzanie
s pracovným zariadením,
e) zníenie hluku technickými prostriedkami
1. íreného vzduchom, napríklad protihlukovými
clonami, krytmi, zvuk pohlcujúcimi obkladmi, a
2. íreného kontrukciami, napríklad tlmením alebo izoláciou,
f) vhodné spôsoby údrby pracovných zariadení, pracovných miest a systémov na pracovisku,
g) organizáciu práce zameranú na zníenie hluku
1. obmedzením trvania a úrovne expozície hluku,
2. vhodným harmonogramom práce s primeranými
prestávkami na oddych.

(5) Ak aj napriek vykonaným opatreniam expozícia
hluku nespåòa poiadavky uvedené v odseku 4, zamestnávate¾ musí preukáza, e vyuil vetky moné
a dostupné opatrenia na odstránenie alebo zníenie expozície hluku a e pecifické podmienky vykonávanej
èinnosti neumoòujú iné rieenie.
(6) Ak zamestnanec v súvislosti s vykonávanou pracovnou èinnosou vyuíva oddychové zariadenie zamestnávate¾a, hluk v týchto priestoroch je nutné zníi
na hladinu zodpovedajúcu ich úèelu a podmienkam pouívania týchto priestorov.
(7) Zamestnávate¾ prispôsobí opatrenia pod¾a odsekov 1 a 6 poiadavkám osobitných skupín zamestnancov.5)
§5
Osobné ochranné pracovné prostriedky
(1) Ak riziko pre sluch zamestnancov vznikajúce
v dôsledku expozície hluku nie je moné odstráni inými opatreniami, zamestnávate¾ poskytne zamestnancom vhodné a primerané osobné ochranné pracovné
prostriedky na ochranu sluchu (ïalej len chránièe sluchu).13)

(2) Ak sa na základe posúdenia rizík pod¾a § 3 zistí
prekroèenie horných akèných hodnôt expozície hluku,
zamestnávate¾ bezodkladne vykoná opatrenia pod¾a
odseku 1.

(2) Ak expozícia hluku prekroèí dolné akèné hodnoty
expozície, zamestnávate¾ dá zamestnancom k dispozícii chránièe sluchu.

(3) Na základe posúdenia rizík pod¾a § 3 sa urèia pracoviská alebo pracovné miesta, na ktorých zamestnanci sú alebo na ktorých mono predpoklada, e sú expo-

(3) Ak sa expozícia hluku rovná alebo prekroèí horné
akèné hodnoty expozície, zamestnanci musia poui
chránièe sluchu.

8

) 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.
9
) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
10
) Napríklad zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
) § 8a ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
12
) 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.
13
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
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(4) Chránièe sluchu sa vyberú tak, aby sa odstránilo
riziko pre sluch alebo aby sa riziko zníilo na najniiu
monú mieru.
(5) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi pouívanie
chránièov sluchu a zodpovedá za kontrolu úèinnosti
opatrení pod¾a odsekov 1 a 4.
§6
Obmedzenie expozície
(1) Expozícia hluku urèená v súlade s bodom 1.3. prílohy è. 2 nesmie prekroèi limitné hodnoty expozície
hluku.
(2) Ak aj napriek vykonaným opatreniam expozícia
hluku prekroèí limitné hodnoty expozície hluku, zamestnávate¾
a) okamite prijme opatrenia na zníenie expozície hluku pod jej limitné hodnoty,
b) urèí príèiny, ktoré viedli k prekroèeniu hodnôt expozície hluku, a
c) zmení alebo doplní ochranné a preventívne opatrenia, aby nedolo k opakovanému prekroèeniu.
§7
Informovanie a praktický výcvik zamestnancov
(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí v súlade s osobitným
predpisom,2) aby zamestnanci exponovaní hluku, ktorý
je rovný alebo prekraèuje dolné akèné hodnoty expozície, a zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos
a ochranu zdravia pri práci (ïalej len zástupca zamestnancov pre bezpeènos)14) dostali primerané informácie a praktický výcvik súvisiace s monými rizikami vyplývajúcimi z expozície hluku.
(2) Informácie a praktický výcvik pod¾a odseku 1 sa
týkajú najmä
a) povahy takýchto rizík,
b) opatrení vykonaných na odstránenie alebo zníenie
expozície hluku na najniiu monú mieru vrátane
podmienok, za ktorých sa tieto opatrenia uplatnia,
c) limitných hodnôt expozície hluku a akèných hodnôt
expozície hluku,
d) výsledkov posúdenia a merania hladín hluku pod¾a
§ 3 spolu s odôvodnením ich významu a moných rizík,
e) správneho pouívania chránièov sluchu,
f) dôvodu a spôsobu zisovania a oznamovania príznakov pokodenia sluchu,
g) okolností, za akých zamestnanci majú nárok na primeranú lekársku preventívnu prehliadku, a
h) bezpeèných pracovných postupov zniujúcich expozíciu hluku na najniiu monú mieru.
14

)
)
16
)
17
)
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§8
Konzultácie a úèas zamestnancov
Konzultácie a úèas zamestnancov a zástupcu zamestnancov pre bezpeènos15) sa týkajú najmä
a) posudzovania rizík a stanovenia opatrení, ktoré
majú by prijaté pod¾a § 3,
b) opatrení pod¾a § 4 zameraných na odstránenie alebo
zníenie rizík, ktoré môu vznika v dôsledku expozície hluku, a
c) výberu chránièov sluchu pod¾a § 5 ods. 4.
§9
Zdravotný doh¾ad
(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí pre zamestnancov primeraný zdravotný doh¾ad v súlade s osobitným predpisom,16) ak na základe posúdenia rizík pod¾a § 3 zistí riziko pre ich zdravie; súèasou zdravotného doh¾adu sú
lekárske preventívne prehliadky.
(2) Zamestnanec, u ktorého expozícia hluku prekroèí
horné akèné hodnoty, má právo na vyetrenie sluchu.
Aj zamestnanec, u ktorého expozícia hluku prekroèí
dolné akèné hodnoty, má právo na preventívne vyetrenie sluchu, ak posúdenie a meranie pod¾a § 3 preukáu
moné riziko pre jeho zdravie. Cie¾om týchto vyetrení
je vèasné stanovenie zmien sluchu v dôsledku pôsobenia hluku a ochrana sluchu. Poznatky zdravotného
doh¾adu sa musia bezprostredne uplatòova pri navrhovaní individuálnych a kolektívnych opatrení na
ochranu zdravia pri práci.
(3) Zamestnanec, u ktorého sa vykonáva zdravotný
doh¾ad pod¾a odsekov 1 a 2, musí ma zaloený a aktualizovaný osobný zdravotný záznam s výsledkami vykonaných lekárskych preventívnych prehliadok. Zdravotná dokumentácia zamestnanca musí by vedená
v súlade s osobitným predpisom.17)
(4) Ak výsledok lekárskej preventívnej prehliadky
preukáe, e zamestnanec má identifikovate¾né pokodenie sluchu, ktoré môe by dôsledkom expozície hluku,
a) lekár informuje zamestnanca o výsledku lekárskej
preventívnej prehliadky,
b) zamestnávate¾
1. znovu preskúma posúdenie rizík vykonané pod¾a
§ 3,
2. preskúma opatrenia vykonané na odstránenie
alebo zníenie rizík pod¾a § 4 a 5,
3. zoh¾adní odporúèania lekára vykonávajúceho
zdravotný doh¾ad alebo prísluného orgánu na
ochranu zdravia18) pri uplatòovaní opatrení, ktoré sú potrebné na odstránenie alebo zníenie rizík
v súlade s § 4 a 5, vrátane monosti preloi za-

§ 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
§ 8e zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
§ 8a ods. 1 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
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.
18
) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
15
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mestnanca na inú prácu, kde nie je riziko ïalej
expozície, a
4. zabezpeèí systematický zdravotný doh¾ad a posúdenie zdravotného stavu ïalích podobne exponovaných zamestnancov.
(5) Lekár vykonávajúci zdravotný doh¾ad alebo orgán
na ochranu zdravia môe navrhnú, aby sa exponovaní
zamestnanci podrobili mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadke, ak sú na to dôvody dané ochranou
ich zdravia.19)
§ 10
Základné poiadavky na meranie
hluku a vyhodnotenie výsledkov meraní

§ 12

(2) Ak sa meranie uskutoèòuje poèas vhodne zvolených krátkodobých intervalov, výber vzoriek musí by
reprezentatívny, aby výsledok merania charakterizoval
osobnú expozíciu zamestnanca.
(3) Výsledky merania sa doplnia údajom o neistote
merania urèeným v súlade s metrologickou praxou.
(4) Namerané hodnoty urèujúcich velièín alebo hodnoty odvodené z nameraných hodnôt musia umoni
zistenie, èi sa prekroèili limitné hodnoty uvedené v prílohe è. 2. Limitná hodnota expozície hluku alebo akèná
hodnota expozície hluku nie je prekroèená, ak nameraná alebo z nameranej odvodená hodnota urèujúcej velièiny zväèená o hodnotu neistoty neprekraèuje limitnú
hodnotu expozície hluku alebo akènú hodnotu expozície hluku.
(5) Merací reazec prístrojov sa musí kalibrova pred
meraním a po meraní.
(6) Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov
pre bezpeènos sa môu zúèastni na meraní, ak svojou
prítomnosou neovplyvnia výsledky merania.
(7) Pri pochybnostiach, e výsledky merania sú nesprávne, alebo ak sa na pracovisku uskutoènili zmeny,
ktoré by ich mohli ovplyvni, musí sa vykona nové meranie.
§ 11
Záznamy o meraní hluku
(1) Zamestnávate¾ vedie záznamy o posúdení alebo
meraní hluku u zamestnancov a uchováva ich 20 rokov
od skonèenia práce zamestnanca v riziku hluku. Na poiadanie umoní k nim prístup zamestnancovi a zástupcovi zamestnancov pre bezpeènos, lekárovi vykonávajúcemu zdravotný doh¾ad alebo príslunému
orgánu na ochranu zdravia.
20

(2) Záznamy o výsledkoch merania hluku obsahujú
a) meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,
b) pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie zamestnanca,
c) dátum zaèatia a skonèenia výkonu práce, prípadne
jej jednotlivých etáp a
d) výsledky merania hluku, ktorému bol zamestnanec
vystavený, za kadé sledované obdobie.
(3) Zamestnávate¾ po skonèení svojej èinnosti alebo
zruení pracoviska odovzdá záznamy pod¾a odseku 2
príslunému orgánu na ochranu zdravia.20)

(1) Pouívané metódy a prístroje je potrebné prispôsobi prevaujúcim podmienkam, najmä pod¾a charakteru hluku, ktorý sa má mera, dåky expozície, faktorov práce a pracovného prostredia a charakteristík
meracieho prístroja. Tieto metódy a prístroje musia
umoni urèenie parametrov pod¾a prílohy è. 1 a rozhodnú, èi sú prekroèené hodnoty pod¾a prílohy è. 2.

19
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Prevádzkový poriadok
Prevádzkový poriadok na úèely tohto nariadenia vlády obsahuje najmä
a) pracovné postupy pre jednotlivé pracovné èinnosti
s expozíciou hluku,
b) preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé èinnosti s expozíciou hluku,
c) spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách vyplývajúcich z týchto faktorov pre zamestnancov vrátane
preventívnych a ochranných opatrení.
§ 13
Ochrana zdravia v hudobnom a zábavnom sektore
Podrobnosti týkajúce sa ochrany zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku zamestnancov v hudobnom a zábavnom sektore upraví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky veobecne záväzným
právnym predpisom.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1) Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú námorné
lode, sú povinní zavies opatrenia pod¾a § 6 na ochranu
posádok námorných lodí najneskôr do 15. februára
2011.
(2) Zamestnávatelia, ktorí prevádzkujú pracoviská
uvedené do prevádzky pred úèinnosou tohto nariadenia vlády, sú povinní zavies opatrenia pod¾a § 4 ods. 4
písm. b) najneskôr do 1. marca 2007.
(3) Zamestnávatelia v hudobnom a zábavnom sektore sú povinní zavies opatrenia na ochranu zamestnancov v hudobnom a zábavnom sektore v súlade s týmto
nariadením vlády najneskôr do 15. februára 2008, prièom zamestnávate¾ musí poèas tohto prechodného obdobia zabezpeèi udranie doterajej úrovne ochrany
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku.

) § 6 a § 21 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§ 15

§ 16

Prevzatie právnych aktov Európskych spoloèenstiev

Úèinnos

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

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. marca
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 115/2006 Z. z.

DEFINÍCIE POJMOV
1. Zvuk je akustické vlnenie schopné vyvola u èloveka vnem.
2. Hluk je kadý neiaduci, ruivý, nepríjemný alebo kodlivý zvuk.
3. Okamitý akustický tlak je rozdiel medzi celkovým tlakom a statickým tlakom v urèitom okamihu ti v danom
bode prostredia.
Znaèka: p(ti)
Poznámka: Okamitý akustický tlak sa s èasom mení. Závislos okamitého tlaku od èasu udáva èasová funkcia
okamitého akustického tlaku p(t).
4. Frekvenèné pásmo je oblas frekvencií ohranièená dolnou hraniènou frekvenciou fd a hornou hraniènou frekvenciou fh; charakterizuje sa strednou frekvenciou fs (STN EN ISO 266 Akustika. Normalizované frekvencie), pre
ktorú platí
fs = (fd.fh)1/2 .
Ak fh = 2.fd, frekvenèné pásmo je oktávové,
ak fh = 21/3.fd, frekvenèné pásmo je tretinooktávové.
Rozloenie zvuku do frekvenèných pásiem vytvára frekvenèné spektrum zvuku.
5. Poèute¾ný zvuk je zvuk, ktorého frekvenèné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami 20 Hz a 20 kHz.
6. Infrazvuk je zvuk, ktorého frekvenèné spektrum je v tretinooktávových pásmach so strednými frekvenciami
1 Hz a 16 Hz.
7. Nízkofrekvenèný zvuk je poèute¾ný zvuk, ktorého frekvenèné spektrum je v tretinooktávových pásmach so
strednými frekvenciami 20 Hz a 40 Hz.
8. Vysokofrekvenèný zvuk je poèute¾ný zvuk, ktorého frekvenèné spektrum je v tretinooktávových pásmach so
strednými frekvenciami 8 kHz a 20 kHz.
9. Ultrazvuk je zvuk, ktorého frekvenèné spektrum je v oktávovom pásme so strednou frekvenciu 31,5 kHz.
10. Priebená efektívna hodnota fyzikálnej velièiny je efektívna hodnota tejto velièiny urèená pri uplatnení zvolenej èasovej váhovej funkcie pod¾a vzahu
1

é1 t 0
ù 2
2
u t = ê ò [u(t)] .e (t -t 0 )/ t dt ú ,
ë t -¥
û
kde u(t) je èasová funkcia fyzikálnej velièiny,
e(tt0)/t je exponenciálna èasová váhová funkcia,
t je èasová kontanta,
t je priebený èas,
t0 je èas pozorovania (odèítania).
Znaèka: ut
Poznámka: Uplatnenie exponenciálnej èasovej váhovej funkcie je násobenie druhej mocniny èasovej funkcie fyzikálnej velièiny exponenciálnou funkciou s definovanou èasovou kontantou. Èasová váhová funkcia F (Fast) má èasovú
kontantu 0,125 s. Èasová váhová funkcia S (Slow) má èasovú kontantu 1,0 s. Pouitie èasových váhových funkcií
sa vyjadruje v znaèke indexom.
Pretoe v akustike sa najèastejie pouíva èasové váenie F a S, index t sa nahrádza indexom F alebo S. Uvedenie velièiny bez indexu znamená pouitie èasového váenia F.
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11. Akustický tlak je priebená efektívna hodnota tlaku urèená z èasovej funkcie okamitého akustického tlaku
pod¾a bodu 10.
Znaèka: p, ps
Jednotka: Pa
12. Hladina akustického tlaku; priebená hladina akustického tlaku je hladina urèená vzahom

æ p
L = 10log çç
è p0

2

ö
÷÷ ,
ø

kde p je akustický tlak v Pa, ktorého hladina sa urèuje,
p0 je referenèný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.
Znaèka: L, LS
Jednotka: dB (decibel)
Poznámka: Index v oznaèení sa riadi poznámkou v bode 10.
13. Hladina akustického tlaku vo frekvenènom pásme je priebená hladina akustického tlaku urèená pod¾a
bodu 10, prièom sa pouije akustický tlak z prísluného frekvenèného pásma.
Znaèka: Lf pre èasové váenie F (index F je vynechaný),
LfS pre èasové váenie S.
Jednotka: dB
Poznámka: Hladiny získané v oktávových a tretinooktávových frekvenèných pásmach sa oznaèujú Lo, Lt alebo
Lt,fs s oznaèením strednej frekvencie pásma, napr. Lt,250 pre fs = 250 Hz.
14. Hladina zvuku s frekvenèným váením A alebo s frekvenèným váením C; hladina A zvuku alebo hladina C
zvuku je priebená hladina akustického tlaku pod¾a bodu 10, v ktorom sa pouije èasová funkcia okamitého
akustického tlaku korigovaného frekvenènou váhovou funkciou A alebo frekvenènou váhovou funkciou C (STN
IEC 61 672-1:2004 Elektroakustika. Zvukomery).
Znaèka: LA, LC (pri èasovom váení S bude LAS, LCS)
Jednotka: dB
Poznámka 1: Akustický tlak korigovaný frekvenènou váhovou funkciou sa skrátene nazýva váený akustický
tlak.
Znaèka: pA, pC
Poznámka 2: Váená hladina A zvuku sa vypoèíta z hladín akustického tlaku vo frekvenèných pásmach pod¾a
vzahu pre súèet hladín
n

L A = 10log å10 0,1(L i

+ K Ai )

,

i=1

kde Li je hladina akustického tlaku v i-tom frekvenènom pásme,
KAi je frekvenèná váhová korekcia filtra A pre i-té frekvenèné pásmo,
n je poèet frekvenèných pásiem.
15. Hladina infrazvuku s váením G; hladina G infrazvuku je priebená hladina akustického tlaku, ktorý je korigovaný frekvenènou váhovou funkciou G (STN ISO 7196 Akustika. Frekvenèná váhová funkcia na meranie infrazvuku).
Znaèka: LG
Jednotka: dB
16. Hladina ultrazvuku je hladina akustického tlaku v oktávovom frekvenènom pásme so strednou frekvenciou
fs = 31,5 kHz.
Znaèka : LoU
Jednotka: dB
17. Ekvivalentná hladina A zvuku, C zvuku alebo G infrazvuku je velièina definovaná vzahom

L Aeq

1
= 10log
T

t2

2

ép A (t) ù
òt êë p 0 úû dt,
1

kde pA(t) je èasová funkcia okamitého akustického tlaku váeného frekvenènou váhovou funkciou A, C alebo G,
udáva sa v pascaloch,
T je trvanie integrácie, T = t2  t1,
p0 je referenèný akustický tlak, p0 = 2.10-5 Pa.

Èiastka 47

Zbierka zákonov è. 115/2006

Strana 769

Znaèka : LAeq, LCeq, LGeq
Jednotka: dB
Index v znaèke môe by doplnený èasovým údajom T, napríklad LAeq,8h.
V prípade pôsobenia ustálených hladín Li poèas intervalov Ti mono Leq urèi zo vzahu

é1
L eq = 10log ê
ëT

kde T =

n

å T .10
i=1

i

0,1.L i

ù
úû,

åT.
i

i

18. Ekvivalentná hladina akustického tlaku vo frekvenènom pásme je hladina urèená vzahom

L feq = 10log

1
T

t2

2

ép f (t) ù
òt êë p 0 úû dt,
1

kde pf (t) je èasová funkcia okamitého akustického tlaku vo zvolenom frekvenènom pásme.
Znaèka: Lfeq
Jednotka: dB

19. Normalizovaná hladina hlukovej expozície je hladina urèená z ekvivalentnej hladiny A zvuku prepoètom na
menovitý 8-hodinový pracovný deò pod¾a vzahu
LAEX,8h = LAeq,T + 10 log (T/Tn),
kde T je trvanie ekvivalentnej hladiny A zvuku poèas pracovnej zmeny,
Tn je menovité trvanie pracovnej zmeny 8 h.
Znaèka: LAEX,8h
Jednotka: dB
Poznámka 1: Pouitie iného filtra alebo frekvenèného pásma sa vyznaèí v indexe znaèky, napr. LGEX,8h pre normalizovanú hladinu infrazvukovej expozície.
Poznámka 2: Na základe uvedeného vzahu mono prepoèíta aj inú ekvivalentnú hladinu, napr. váenú, neváenú, vo frekvenènom pásme, na normalizovanú hladinu.
Poznámka 3: Vzah mono poui aj na prepoèet ekvivalentnej hladiny A zvuku na iné trvanie èasového intervalu, napr. na 1 h, èím sa získa LAeq,1h.
Poznámka 4: Ak hluk v niektorej èasti pracovnej zmeny je tónový alebo impulzový, potom pri výpoète
normalizovanej hladiny sa pouijú vzahy z prílohy C STN ISO 9612, v ktorých sa uplatnia korekcie na uvedený
hluk. Názov a znaèka velièiny zostanú tak, ako je uvedené v tomto bode, pretoe ide tie o prepoèítanú ekvivalentnú hodnotu.

20. Týdenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície sa vypoèíta pod¾a vzahu
0,1.L AEX ,8h, i
é1 n
L AEX,TD = 10log ê å10
ëk i=1

ù
úû,

kde k je poèet dní v týdni; pre menovitý pädòový pracovný týdeò k = 5,
n je poèet skutoène odpracovaných dní v týdni,
L AEX,8h,i je normalizovaná hladina hlukovej expozície v i-tom pracovnom dni.
Znaèka: LAEX,TD
Jednotka: dB
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21. Maximálna hladina A zvuku je najvyia hladina A zvuku urèená vo zvolenom èasovom intervale pri pouití èasovej váhovej funkcie F; pouitie inej èasovej váhovej funkcie musí by zvýraznené v oznaèení, napr.: LAmax,S.
Znaèka : LAmax
Jednotka: dB

22. Vrcholová hladina C akustického tlaku je hladina urèená z maximálneho okamitého akustického tlaku s frekvenèným váením C poèas intervalu T pod¾a vzahu

é
æ p (t) öù
L CPk,T = 20log êmaxçç c ÷÷ú,
è p 0 øû
ë
kde pc(t) je èasová funkcia akustického tlaku váeného frekvenènou váhovou funkciou C,
T je èasový interval, v ktorom sa urèuje vrcholová hladina.
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,T
Jednotka: dB

23. Tónový zvuk je zvuk, ktorému mono subjektívne prisúdi výku. Zvuk sa povauje za tónový, ak je tónová zloka poèute¾ná.
Prítomnos tónovej zloky vo zvukovom spektre sa preukazuje tretinooktávovou frekvenènou analýzou tak, e
hladina akustického tlaku v niektorom pásme prevyuje hladiny v oboch susedných pásmach viac ako o 5 dB.
V niektorých prípadoch tretinooktávová analýza na preukázanie tónovej zloky vo zvukovom spektre nepostaèuje
a je potrebné poui analýzu pomocou uích frekvenèných pásiem.

24. Zvukový impulz je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom tlaku s nasledujúcim rýchlym
poklesom.
25. Impulzový hluk je hluk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov, z ktorých kadý
má trvanie kratie ako 1 s a výskyt impulzov je mení ako 20 za sekundu. Dåka trvania impulzu je daná èasovým intervalom, v ktorom okamitá hodnota akustického tlaku je vyia ako hodnota LCPk zníená o 20 dB.

26. Urèujúca velièina je velièina, ktorá kvantitatívne charakterizuje hluk a pouíva sa na hodnotenie expozície hluku z h¾adiska ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci.

27. Referenèný èasový interval je èasový interval, vzh¾adom na ktorý sa hodnotí prísluná fyzikálna velièina. Referenèný èasový interval pre pracovnú zmenu je 8 h. V odôvodnených prípadoch sa pouije iná dåka referenèného
intervalu, ak je pre òu definovaná napr. najvyia prípustná hodnota.

28. Hluk pozadia je hluk alebo iné vplyvy registrované meracím prístrojom i vtedy, ak zdroj hluku, ktorý sa má na základe merania posudzova, nepôsobí.
Poznámka: Pri meraní hladiny hluku posudzovaného zdroja pôsobí okrem hluku posudzovaného zdroja Lzdroj aj
hluk pozadia Lpoz, ktoré spolu vytvárajú súètovú hladinu Ls.
Ak je rozdiel medzi súètovou hladinou hluku a hladinou hluku pozadia väèí ako 18 dB, hluk pozadia zanedbate¾ne ovplyvòuje hladinu posudzovaného zdroja.
Ak je rozdiel medzi súètovou hladinou hluku a hladinou hluku pozadia (Ls  Lpoz) v intervale od 3 dB do 18 dB, potom sa hladina hluku posudzovaného zdroja Lzdroj urèí tak, e sa od súètovej hladiny Ls odpoèíta korekcia k urèená pod¾a vzahu
k = 10log(1  10-0,1(Ls-Lpoz) ).
Ak je rozdiel Ls  Lpoz mení ako 3 dB, nemono jednoznaène urèi hladinu hluku posudzovaného zdroja.
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29. Akèná hodnota 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.
Horná akèná hodnota a dolná akèná hodnota sú urèené na ochranu zdravia zamestnancov, predovetkým na
ochranu sluchu pred poèute¾ným zvukom. Akèné hodnoty pre skupiny prác sú urèené na ochranu zdravia zamestnancov pred nepecifickými, najmä ruivými a obaujúcimi úèinkami hluku.
30. Limitná hodnota hluku je hodnota urèujúcej velièiny, ktorá nemôe by u zamestnanca prekroèená ani s pouitím, ani bez pouitia chránièov sluchu. V znaèke velièiny je index L, napr. LAEX,8h,L .
31. Ototoxické látky sú chemické látky, ktoré majú jedovatý (toxický) úèinok na vnútorné ucho a na sluchový nerv.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 115/2006 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE HLUKU A AKÈNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE HLUKU

1.

Limitné hodnoty expozície, horné akèné hodnoty expozície a dolné akèné hodnoty expozície hluku

1.1.

Urèujúcimi velièinami hluku na pracoviskách sú normalizovaná hladina hlukovej expozície a vrcholová hladina C akustického tlaku.

1.2.

Na ochranu zdravia zamestnancov predovetkým z h¾adiska ochrany ich sluchu pred poèute¾ným zvukom sú
stanovené limitné hodnoty expozície a akèné hodnoty expozície hluku takto:
a) limitné hodnoty expozície LAEX, 8h, L = 87 dB a LCPk =140 dB,
b) horné akèné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 85 dB a LCPk = 137 dB,
c) dolné akèné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 80 dB a LCPk = 135 dB.

1.3.

Pri uplatòovaní limitných hodnôt expozície sa pri urèovaní expozície zamestnanca berie do úvahy tlmenie spôsobené chránièmi sluchu, ktoré zamestnanec pouíva. Pri akèných hodnotách expozície sa neberú do úvahy
úèinky chránièov sluchu.

1.4.

Normalizovaná hladina hlukovej expozície sa pred porovnaním s hodnotami uvedenými v bode 1.2. nekoriguje
na vplyv tónových alebo impulzových zloiek hluku.

1.5.

Ak je pracovný èas v priebehu pracovného týdòa rozdelený nerovnomerne alebo ak sa expozícia hluku v priebehu týdòa výrazne mení, vypoèíta sa týdenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej
expozície LAEX,TD a ten sa porovná s limitnými hodnotami expozície a akènými hodnotami expozície. Tento spôsob hodnotenia je moné poui, ak
a) týdenný priemer denných hodnôt normalizovanej hladiny hlukovej expozície neprekroèí limitnú hodnotu
expozície 87 dB a
b) prijmú sa primerané opatrenia, ktoré riziko spojené s vykonávanou prácou zníia na minimum.

2.

Akèné hodnoty hlukovej expozície pre skupiny prác
Na ochranu zdravia zamestnancov z h¾adiska ochrany pred nepecifickými, najmä ruivými alebo obaujúcimi úèinkami hluku sa stanovujú akèné hodnoty normalizovaných hladín hlukovej expozície pre skupiny prác.

2.1. Poèute¾ný zvuk
2.1.1. Urèujúcou velièinou hluku na pracoviskách je normalizovaná hladina hlukovej expozície.
2.1.2. Akèné hodnoty normalizovanej hladiny hlukovej expozície na pracovisku pre jednotlivé skupiny prác sú uvedené v tabu¾ke è.1. Pri uplatòovaní akèných hodnôt expozície pod¾a tabu¾ky è. 1 sa neberú do úvahy úèinky
chránièov sluchu a zoh¾adòuje sa vplyv tónovej a impulzovej zloky zvuku pod¾a bodu 2.1.4. Akèné hodnoty sa
nevzahujú na reèovú komunikáciu.
2.1.3. Ak poèas pracovnej zmeny vykonáva zamestnanec práce patriace do rôznych skupín prác, potom ekvivalentná
hladina LAeq poèas práce nesmie v iadnej skupine prác èíselne prekroèi najvyie prípustné hodnoty pre tieto
skupiny prác okrem krátkodobo alebo obèasne vykonávaných èinností.
2.1.4. Ak je zvuk tónový, urèuje sa jeho ekvivalentná hladina LAeq poèas trvania tónovej zloky s korekciou
KT = +5 dB. Ak je zvuk impulzový, urèuje sa jeho ekvivalentná hladina LAeq s korekciou, ktorá sa získa z rozdielu nameraných hladín LAIeq a LAeq pod¾a vzahu
KI = (LAIeq  LAeq)  5.
Ak je KI menie ako 0 dB, zvuk sa nepovauje za impulzový a korekcia sa nepouije. Ak je zvuk zároveò tónový
aj impulzový, pouije sa iba korekcia s vyou hodnotou.
2.1.5. Ak hluk preniká zvonku, zo susedných oddelených priestorov alebo je spôsobený nevýrobným zariadením,
zniuje sa jeho akèná hodnota v skupine prác IV o 10 dB a v skupine prác III o 5 dB.
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Tabu¾ka è. 1 Akèné hodnoty normalizovanej hladiny A zvuku LAEX,8h pre skupiny prác
Skupina
prác

Èinnos

Hluk na
pracovisku
LAEX,8h (dB)

I

Èinnos vyadujúca nepretrité sústredenie alebo neruené
dorozumievanie; tvorivá èinnos

40

II

Èinnos, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôleitú súèas
vykonávanej práce; èinnos, pri ktorej sú ve¾ké nároky na
presnos, rýchlos alebo pozornos

50

III

Èinnos rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súèasou
vykonávanej práce; èinnos vykonávaná na základe èiastkových
sluchových informácií

65

IV

Èinnos, pri ktorej sa pouívajú hluèné stroje a nástroje alebo
ktorá je vykonávaná v hluènom prostredí a ktorá nespåòa
podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III

80

Príklady èinností pod¾a tabu¾ky è. 1
Skupina prác I
Práca v kancelárskych priestoroch bez hluèných strojových zariadení; konverzácia s pacientom alebo návtevníkmi;
bená výuèba (nie vo výrobných priestoroch a bez prítomnosti ïalích zdrojov hluku); schôdze a rokovania.
Skupina prác II
Kontrola alebo riadenie výroby a dia¾kové ovládanie; ruèná montá/kompletizovanie, kontrola a pod.; práce, ktoré sú
spojené s úètovnými úkonmi alebo prácou na poèítaèi; bená kancelárska práca, laboratóriá.
Skupina prác III
Triedenie, balenie, práca v sklade a pod.; obsluha v retauráciách iných ako taneèné kluby a diskotéky.
Skupina prác IV
Prevane fyzická práca, práca s vyuitím zariadení a výrobných procesov vo výrobných priestoroch a závodoch; po¾nohospodárstvo a lesníctvo, stavebníctvo a aký priemysel; obsluha nákladných dopravných zariadení; práca v taneèných retauráciách a diskotékach; vodiè motorového vozidla.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Infrazvuk
Urèujúcou velièinou infrazvuku je normalizovaná hladina G infrazvuku.
Akèné hodnoty normalizovanej hladiny G infrazvuku LGEX sú uvedené v tabu¾ke è. 2.
Maximálna hladina akustického tlaku infrazvuku v tretinooktávových pásmach od 1 Hz do 16 Hz nesmie prekroèi ani pri krátkodobom vystavení infrazvuku 137 dB.

2.3.

Nízkofrekvenèný zvuk
Akèné hodnoty hladín nízkofrekvenèného zvuku Lt v tretinooktávových pásmach od 20 Hz do 40 Hz sú uvedené v tabu¾ke è. 2. V týchto pásmach nesmie maximálna hladina akustického tlaku prekraèova ani krátkodobo
Ltmax = 132 dB.

2.4. Ultrazvuk
2.4.1. Urèujúcou velièinou ultrazvuku je normalizovaná hladina akustického tlaku v oktávovom pásme so strednou
frekvenciou 31,5 kHz.
2.4.2. Akèné hodnoty normalizovanej hladiny akustického tlaku v oktávovom pásme LoEX,8h so strednou frekvenciou 31,5 kHz sú uvedené v tabu¾ke è. 2.
Poznámka: Pri meraní v tretinooktávových pásmach sa urèí hladina v oktávovom pásme sèítaním hladín.
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2.5. Vysokofrekvenèný zvuk
2.5.1. Urèujúcimi velièinami vysokofrekvenèného zvuku sú normalizované hladiny akustického tlaku v tretinooktávových pásmach.
2.5.2. Akèné hodnoty normalizovaných hladín akustického tlaku v tretinooktávových pásmach so strednou frekvenciou od 8 kHz do 20 kHz sú uvedené v tabu¾ke è. 2.
Tabu¾ka è. 2 Akèné hodnoty urèujúcich velièín infrazvuku, nízkofrekvenèného zvuku, ultrazvuku a vysokofrekvenèného zvuku
Skupina
prác

Infrazvuk
LGEX,8h

NF zvuk
LtEX,8h

Ultrazvuk
LoEX,8h

Vysokofrekvenèný zvuk LtEX,8h (dB)
8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz

16 kHz

20 kHz

I

90

80

75

35

40

52

II

100

90

85

50

55

67

III

105

95

90

60

65

77

IV

116

106

105

70

75

87
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 115/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Týmto nariadením vlády sa preberá tento právny akt Európskych spoloèenstiev:
Smernica Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpeènostných poiadavkách, pokia¾ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (Ú. v. EÚ L 042, 15. 2. 2003,
s. 38  44).
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