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252
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. apríla 2006
o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach
o poiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 44 písm. a) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné
hodnoty,
b) rozsah a poèetnos kontroly kvality vody na kúpanie,
c) poiadavky na vybavenie, priestory, dispozièné rieenie a na prevádzku kúpalísk, bazénov umelých
kúpalísk a bazénov pre dojèatá a bato¾atá,
d) náleitosti prevádzkového poriadku kúpalísk.
§2
Ukazovatele kvality vody na kúpanie
a ich medzné hodnoty
(1) Ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné
hodnoty sú uvedené v prílohe è. 1.
(2) Kvalita vody na kúpanie je vyhovujúca, ak namerané hodnoty neprekroèia medzné hodnoty
a) pre mikrobiologické ukazovatele, pH, rozpustený
kyslík, farbu a zápach v 95 % kontrolovaných vzoriek odobratých z toho istého miesta,
b) pre koliformné baktérie a Escherichia coli v 80 % kontrolovaných vzoriek odobratých z toho istého miesta,
c) pre ostatné ukazovatele v 90 % kontrolovaných vzoriek,
prièom iadna nameraná hodnota ukazovate¾a uvedeného v písmenách a) a c) neprekroèí medznú hodnotu ukazovate¾a o viac ako 50 % hodnoty uvedenej v prílohe è. 1.
(3) Do kontrolovaných vzoriek pod¾a odseku 1 sa nezahàòajú vzorky ovplyvnené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami, prírodnými katastrofami a záplavami.
§3
Rozsah a poèetnos kontroly
kvality vody na kúpanie
(1) Na prírodnom kúpalisku sa vykonáva prieskum
podmienok na hornom toku, ak ide o teèúcu vodu. Ak
1

ide o stojatú vodu, vykonáva sa prieskum podmienok
v okolí kúpaliska; prieskum sa musí pravidelne opakova na úèely získania topografických a geografických
údajov a urèenia objemu a vlastností zneèisujúcich
a potenciálne zneèisujúcich vypúaných odpadových
vôd a ich vplyvu pod¾a vzdialenosti od prírodného kúpaliska.
(2) Kontrolu kvality vody na kúpanie je potrebné vykona pod¾a prílohy è. 1.
§4
Výnimky z uplatòovania
poiadaviek na kvalitu vody
(1) Ustanovenia § 2 a 3 sa nevzahujú na
a) chemické a fyzikálne ukazovatele pre vodu z prírodného lieèivého zdroja,1)
b) vodu na kúpanie, ak podlieha prirodzenému obohateniu o urèité látky, ktoré spôsobujú odchýlku od
medzných hodnôt uvedených v prílohe; prirodzeným
obohatením sa rozumie proces, v ktorom voda na
kúpanie získava bez ¾udského zásahu urèité látky
obsiahnuté v podloí.
(2) Ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 sa nevzahujú na prírodné kúpaliská v pohraniènej oblasti, ak kvalita vody
je ovplyvnená vodami prechádzajúcimi hranice.2)
§5
Poiadavky na vybavenie, priestory
a na prevádzku prírodných kúpalísk
(1) Kapacitu prírodného kúpaliska urèuje prevádzkovate¾ tak, aby na jednu osobu pripadlo najmenej
25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 m2 vo¾nej oddychovej plochy. Vodná plocha na kúpanie je vyhradená bójami na vodnej hladine.
(2) Ak na prírodnom kúpalisku nie je zabezpeèená
pre návtevníkov pitná voda, prevádzkovate¾ zabezpeèí
monos obèerstvenia nealkoholickými nápojmi.
(3) Na prírodnom kúpalisku prevádzkovate¾ musí zabezpeèi pravidelné upratovanie vetkých miestností,
priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá, podlahy atní a spàch je potrebné umýva dezinfekèným roztokom najmenej jedenkrát za deò. Upratovanie

) § 23 ods. 4 písm. b) zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèivých kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
) § 12 ods. 5 zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.
(4) K vybavenosti prírodného kúpaliska patria splachovacie alebo chemické záchody, pisoáre a sprchy na
plái v takom poète, aby pri kapacite kúpaliska do
300 osôb
a) pripadol najmenej jeden záchod na 100 ien,
b) pripadol najmenej jeden záchod a jeden pisoár na
300 muov,
c) pripadla najmenej jedna sprcha na 300 osôb.
(5) Pri kapacite kúpaliska od 300 do 1 000 osôb mono poèet záchodov primerane zníi a na jednu polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 000 do 2 000 osôb mono poèet záchodov primerane zníi a na jednu tretinu
a pri vyej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb mono
poèet záchodov primerane zníi a na jednu pätinu urèenej kapacity.
(6) Záchody sú
a) v èase prevádzky so stálou obsluhou,
b) oddelené pre muov a eny,
c) vybavené umývadlom s výtokom zdravotne nekodnej vody.
(7) Odpadové vody zo splachovacích záchodov, umyvární a vetkých ostatných objektov kúpaliska sa odvádzajú do kanalizácie alebo do vodotesných úmp na vyváanie.
(8) Na zber odpadov3) prevádzkovate¾ zabezpeèuje
odpadkové nádoby s kapacitou 50 l na 50 návtevníkov, ich vhodné rozmiestnenie po celom areáli kúpaliska so zabezpeèením pravidelného odvozu odpadu najmenej jedenkrát za deò.
Poiadavky na vybavenie, priestory,
dispozièné rieenie a na prevádzku umelých
kúpalísk a bazénov umelých kúpalísk
§6
(1) Dispozièné rieenie umelého kúpaliska s krytým
bazénom musí zabezpeèi
a) príchod do bazénu cez atne a sprchy,
b) odchod z bazénu cez sprchy, suiareò a atne.
(2) V atniach umelého kúpaliska s krytým bazénom
sú prevádzkovo oddelené komunikácie pre obutých
a vyzutých návtevníkov. V novovybudovaných alebo
zrekontruovaných stavbách, ktorých súèasou sú
prezliekacie kabíny alebo atne, sú vyhradené najmenej dve prezliekacie kabíny alebo atne, umoòujúce
prístup osobám pouívajúcim vozík pre invalidov, opatrené sklopným sedadlom.
(3) Kapacita vodnej plochy sa urèuje tak, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2. Kapacita
krytého kúpaliska sa urèuje ako jeden a pol- a dvojnásobok kapacity vodnej plochy. Kapacita nekrytého kúpaliska sa urèuje ako troj- a pänásobok kapacity vodnej plochy a najmenej 2 m2 oddychovej plochy na
kadého návtevníka.
3

Strana 1519

(4) Do areálu kúpalísk je zakázané vstupova so
zvieratami. Oznámenie zákazu musí by vyznaèené
a umiestnené na vidite¾nom mieste pred vstupom do
areálu kúpaliska.
(5) Vo vstupnej èasti kúpaliska sú vyhradené priestory pre zamestnancov.
(6) Súèasou umelého kúpaliska je vyhradený priestor na odpoèinok, hru, port pre deti a dospelých.
V tesnej blízkosti bazénov nie je moné zriaïova ihriská.
(7) Informácie o teplote vody a teplote vzduchu je
potrebné aktuálne uvádza kadý deò na prístupnom
a vidite¾nom mieste.
(8) Pitnú vodu pre návtevníkov umelého kúpaliska
musí zabezpeèi prevádzkovate¾ fontánkami s pitnou
vodou s vo¾ným výtokovým prúdom, kde sa poèíta minimálne s jednou fontánkou na kadý bazén.
(9) Umelé kúpalisko je vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi a sprchami tak, aby pri kapacite kúpaliska do 300 osôb
a) bol najmenej jeden splachovací záchod na 40 ien
a najmenej jeden splachovací záchod a jeden pisoár
na 60 a 100 muov,
b) bola jedna sprcha s teplou vodou na 15 a 20 atòových jednotiek, ak ide o umelé kúpalisko s krytým
bazénom, a jedna sprcha na 60 a 100 atòových
jednotiek, ak ide o umelé kúpalisko s nekrytým bazénom.
(10) Pri kapacite kúpaliska od 300 do 1 000 osôb
mono poèet záchodov primerane zníi a na jednu polovicu. Pri kapacite kúpaliska od 1 000 do 2 000 osôb
mono poèet záchodov primerane zníi a na jednu
tretinu, pri vyej kapacite kúpaliska ako 2 000 osôb
na jednu pätinu urèenej kapacity.
(11) Záchody sú
a) v èase prevádzky zabezpeèené stálou obsluhou,
b) oddelené pre muov a eny a umiestnené tak, aby
návtevník po pouití záchodu prechádzal priestorom so sprchami s teplou vodou,
c) vybavené umývadlom s výtokom zdravotne nekodnej vody.
(12) Na umelom kúpalisku prevádzkovate¾ zabezpeèuje pravidelné upratovanie vetkých miestností, priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá,
podlahy atní a spàch sa musia umýva dezinfekèným
roztokom pod¾a potreby, poèas prevádzky zariadenia
najmenej jedenkrát za deò. Upratovanie celého areálu
a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.
(13) Na zber odpadov prevádzkovate¾ zabezpeèí odpadkové nádoby s kapacitou 50 l na 50 návtevníkov,
vhodne rozmiestnené po celom areáli kúpaliska, s pravidelným odvozom odpadu, najmenej jedenkrát za deò.
(14) V strojovni a vo filtraènej stanici je sprístupnená
schéma celej prevádzky s opisom funkcií a s návodom
na obsluhu.

) § 39 ods. 4 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(15) Odpadové vody zo splachovacích záchodov,
umyvární a vetkých ostatných objektov umelých kúpalísk sa odvádzajú do verejnej kanalizácie alebo do vodotesných úmp na vyváanie.
§7
(1) Kúpacou sezónou sa rozumie obdobie urèené prevádzkovate¾om kúpaliska spravidla od 15. júna do
15. septembra kalendárneho roku.
(2) Na umelom kúpalisku prevádzkovate¾ zabezpeèí
pravidelné èistenie stien a dna bazénov tak, aby nedochádzalo k tvorbe sedimentov a nárastov a pri èistení
nedochádzalo k ich uvo¾òovaniu do vody na kúpanie.
(3) V bazénoch s recirkuláciou vody zabezpeèí prevádzkovate¾ najmenej jedenkrát pred zaèiatkom prevádzky preèistenie celého objemu vody bazénu na recirkulaènom zariadení. Poèas prevádzky bazénu je
zabezpeèená nepretritá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. V bazénoch s celoroènou prevádzkou sa vypúa
celý objem vody, ak voda nespåòa ukazovatele kvality
uvedené v prílohe è. 1 v tabu¾ke è. 2, najmenej vak jedenkrát za es mesiacov.
(4) V bazénoch bez recirkulácie vody prevádzkovate¾
zabezpeèí výmenu vody v mnostve 60 l za jeden deò na
jedného návtevníka. Prevádzkovate¾ umelého kúpaliska zabezpeèí vypustenie celého objemu vody, ak voda
nespåòa ukazovatele kvality uvedené v prílohe è. 1 v tabu¾ke è. 2, najmenej vak jedenkrát za dva týdne.
(5) Prevádzkovate¾ umelého kúpaliska zabezpeèí vypustenie vody z detských bazénov kadý deò po skonèení prevádzky. V bazéne s recirkuláciou vody sa prefiltruje kadú hodinu celý objem vody.
(6) Po vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky oèistia, dezinfikujú a opláchnu.
(7) Voda v brodiskách v èase prevádzky sa vymieòa
kadú hodinu.
(8) Najniia prípustná teplota vody v bazénoch je
18 oC. Maximálna teplota vody v plaveckom bazéne je
26 oC, v neplaveckom bazéne 28 oC a v oddychovom bazéne 40 oC. Ak je teplota vody v oddychovom bazéne
vyia ako 36 oC, údaj o teplote vody sa dopåòa upozornením, e pobyt v bazéne sa neodporúèa osobám so
srdcovo-cievnym ochorením. V detskom bazéne sa teplota vody stanovuje v závislosti od veku detí
a) od 3  6 mesiacov 30 oC  36 oC,
b) od 6  12 mesiacov 28 oC  32 oC,
c) nad 12 mesiacov 28 oC  32 oC.
§8
(1) Detské bazény na nekrytých kúpaliskách sa zriaïujú na oslnených a zatrávnených miestach. Detský
bazén do troch rokov veku je vybudovaný s plynulým
sklonom od 10 cm najviac do 40 cm a v tejto výke je
tie umiestnený prepad.
(2) Neplavecký bazén je urèený na rekreaènú pohybovú aktivitu neplavcov. Håbka vody v bazéne pre neplavcov je najviac 125 cm.
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(3) Håbka vody v bazéne urèenom pre plavcov je najmenej 90 cm a najviac 180 cm. Skokanská èas bazénu
s minimálnou håbkou 3,4 m je oddelená od plaveckej
èasti bójami umiestnenými nad úrovòou bazénu.
(4) Oddychový bazén je bazén s oddychovým reimom pobytu osôb v òom, so zákazom plávania a zákazom rekreaèných pohybových aktivít; håbka vody je
najviac 120 cm. Na okrajoch oddychového bazénu sú
naintalované dradlá.
§9
(1) Vetky kúty a hrany dna a stien bazénov musia
by zaoblené, aby sa umonilo ich ¾ahké èistenie. Povrch stien a dna bazénu musí by hladký, biely alebo
svetlej farby, ¾ahko èistite¾ný, bez trhlín, výstupkov
a priehlbín.
(2) Prítok a odtok vody bazénu musí by navrhnutý
tak, aby sa voda v bazéne dôkladne premieala s vodou
privádzanou do bazéna. Vtokové a odtokové otvory sa
rozmiestòujú tak, aby nevznikali skratové prúdy
a miesta s pomalou výmenou vody. Vypúacie otvory
musia by zabezpeèené proti prisatiu uívate¾ov bazénu. Ak sa na plnenie bazénu pouíva termálna voda
zmieaná s úitkovou vodou, zmieanie vody alebo jej
chladenie musí by zabezpeèené pred vtokom do bazénu.
(3) Odvetrávanie priestoru nad hladinou je v bazénoch potrebné zabezpeèi vymedzenou úrovòou hladiny, ktorá nesmie by niia ako 30 cm pod úrovòou
okolitej plochy. Prepadová hrana sa zriaïuje na úrovni
najvyej hladiny vody.
(4) Okolie vetkých bazénov musí by ohranièené
najmenej 1,1 m irokou, hladkou, nemyk¾avou, spevnenou a ¾ahko èistite¾nou plochou so sklonom od bazénu. Okraj bazénu je potrebné riei a zabezpeèova tak,
aby nedolo k splachovaniu neèistôt do vody bazénu,
ale do odvodòovacieho ¾abu, ktorý je na vonkajom
obvode bazénu.
(5) Na komunikácie v okolí bazénov, chodieb k bazénom, schodov do bazénov a podláh v sprchách mono
poui iba materiály s nemyk¾avým a ¾ahko èistite¾ným povrchom.
(6) Håbku bazénu je potrebné v jeho jednotlivých
èastiach zrete¾ne vyznaèi pod¾a úèelu jeho vyuívania.
(7) Jednotlivé bazény sú zabezpeèené tak, aby nepretekala voda z bazénu do bazénu. Za pretekanie sa
nepovaujú vodné atrakcie, v ktorých voda v jednotlivých bazénoch prepadáva z bazénu do bazénu.
(8) Nekryté bazény s celoroènou prevádzkou sú napojené na vykurované objekty, z ktorých je vstup do bazénov.
(9) Vstup do nekrytých bazénov je moný len cez
brodiská najmenej 1,1 m iroké s výkou, ktorá umoní
napustenie vody do výky 10 cm a 15 cm.
(10) Úpravòa vody bazénov s recirkuláciou vody
musí ma potrebnú kapacitu vyplývajúcu z objemu bazénu a z intenzity recirkulácie vody. Intenzita recirku-
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lácie vody a mnostvo riediacej vody sa urèuje pod¾a
poètu návtevníkov za jeden deò tak, aby boli dodrané
medzné hodnoty ukazovate¾ov kvality vody uvedené
v prílohe è. 1 v tabu¾ke è. 2.

kajie prostredie pred odchodom, zázemie pre
sprevádzajúce osoby (atòa, sprchy, WC a pod.), suchú, vetranú miestnos (sklad) na odkladanie vysuených pomôcok.

(11) Bazény umelých kúpalísk musia by vybavené
prietokomerom na prítok recirkulovanej vody do úpravne. Prívod riediacej vody musí by vybavený samostatným registraèným vodomerom.

(7) Priestory urèené na kúpanie dojèiat a batoliat sa
prevádzkovo odde¾ujú od ostatných priestorov.

§ 10
(1) V krytých bazénoch musí by zabezpeèené osvetlenie, vetranie, vykurovanie a správna akustika.
(2) Osvetlenie krytých bazénov je vyhovujúce za
predpokladu, e spåòa tieto hodnoty:
a) 300 luxov na verejné osvetlenie a plavecký výcvik,
b) 500 luxov na preteky v bazénoch s dåkou 50 m,
c) 200 luxov na upratovanie.
(3) Meranie osvetlenia krytých bazénov sa vykonáva
1 m nad hladinou vodnej plochy. Osvetlenie krytých
bazénov sa riei tak, aby neoslòovalo.
(4) Teplota vzduchu v bazénovej hale musí by vyia
ako teplota vody v bazéne o 1 oC a 3 oC. Teplota vzduchu v sprchách je 24 oC a 27 oC, v atniach 20 oC a
22 oC, vo vstupnej hale 18 oC a 24 oC.
(5) Vetranie vetkých miestností a priestorov objektov krytých bazénov musí by zabezpeèené pod¾a
úèelu ich vyuitia.
(6) Relatívna vlhkos vzduchu v hale bazénu môe
dosiahnu najviac 65 %, v sprchách 85 % a v ostatných
priestoroch s výnimkou parnej komory najviac 50 %.
§ 11
Poiadavky na vybavenie, priestory,
dispozièné rieenie a na prevádzku
bazénov pre dojèatá a bato¾atá
(1) Bazény pre dojèatá a bato¾atá sú urèené na organizované kúpanie a plávanie detí vo veku od troch mesiacov do troch rokov.
(2) Do bazénu nemajú prístup choré deti a osoby, obzvlá osoby trpiace vlasovými, konými alebo inými
prenosnými chorobami, osoby so zjavne zanedbanou
osobnou hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vplyvom návykových látok.
(3) Kúpanie detí je povolené len s pouitím vlastných
detských plaviek s priliehavou gumièkou okolo nôh.
(4) Prevádzkovate¾ bazénu pre dojèatá a bato¾atá vypracuje prevádzkový a návtevný poriadok, ktorý je po
schválení regionálnym úradom verejného zdravotníctva poèas prevádzky umiestnený na vidite¾nom mieste.
(5) Na kúpanie dojèiat a batoliat sa pouívajú prenosné vane, prenosné bazény, aj stabilne zabudované
bazény.
(6) Bazény pre dojèatá a bato¾atá vyadujú tieto súvisiace priestory: krytý, najlepie vnútorný priestor pre
koèíky, atne pre deti vybavené preba¾ovacím stolom
alebo ¾ahko umývate¾nou podlokou, oddelený priestor
na dojèenie, odpoèinok a na aklimatizáciu detí na von-

(8) Prevádzkovate¾ zabezpeèí pravidelné èistenie
a dezinfekciu vetkých priestorov a plôch, s ktorými
deti prichádzajú do kontaktu, najlepie pred kadým
kurzom, minimálne raz za deò. Na dezinfekciu pomôcok a bazénov sa pouívajú len také prostriedky, ktoré
sú svojím zloením a koncentráciou vhodné aj pre exponované zdravotnícke zariadenia, najmä novorodenecké a dojèenské oddelenia nemocníc.
(9) Hraèky a pomôcky pouívané v bazéne pre dojèatá a bato¾atá majú by ¾ahko umývate¾né, nepokodené, urèené pre danú vekovú kategóriu, bez akýchko¾vek otvorov a vyberate¾ných èastí, aby sa do nich
nemohla dosta voda, s výnimkou otvorov, ktorými
voda vo¾ne preteká. Denne po skonèení kurzu sa dôkladne oèistia, pod¾a potreby vydezinfikujú a uloia na
vyhradenom suchom mieste.
(10) Pri zneèistení vody dieaom stolicou, zvratkami, hlienom, krvou, ako aj pri akomko¾vek inom vidite¾nom zneèistení vody je prevádzka okamite preruená
do odstránenia závady. Bazén alebo vaòa sa vypustí,
dôkladne mechanicky oèistí, vydezinfikuje a opláchne.
(11) V bazénoch napojených na recirkulaèný systém
je moné poui vhodné prípravky na úpravu pH a koaguláciu; pouitie iných chemických prípravkov na
úpravu vody pre dojèatá a bato¾atá, najmä zjasòovaèe,
parfémy, algicidy a pod. je zakázané. Dezinfekèné prostriedky, ako chlór a ïalie chemikálie sa dávkujú len
do prísluného miesta v recirkulaènom systéme, stanoveného v prevádzkovom poriadku, nikdy nie priamo
do bazénu alebo plávajúcich bójí.
(12) Fyzikálne spôsoby dezinfekcie vody pre dojèatá
a bato¾atá sú prípustné len v prípade, e boli vopred
stanovené a schválené podmienky ich pouitia.
(13) Ak je bazén s recirkulaèným systémom, intenzitu recirkulácie vody a mnostvo riediacej vody urèuje
prevádzkovate¾ pod¾a poètu návtevníkov za jeden deò
tak, aby boli dodrané medzné hodnoty ukazovate¾ov
kvality vody uvedené v prílohe è. 1 v tabu¾ke è. 2 s výnimkou vo¾ného chlóru, ktorého obsah je potrebné
udriava na niej úrovni  pri hodnote 0,3 mg/l pri
súbenej aplikácii ïalích opatrení, ktoré zabezpeèia
splnenie mikrobiologických poiadaviek.
(14) Pouitie stabilne zabudovaného detského bazénu bez recirkulácie vody je prípustné len vtedy, keï
pred kadým prevádzkovým dòom je zabezpeèená jeho
dôkladná dezinfekcia, napustenie novou vodou a kvalita vody poèas celej prevádzky zodpovedá poiadavkám
uvedeným v prílohe è. 1 v tabu¾ke è. 2.
(15) Prevádzkovate¾ zabezpeèí, aby prenosné vane
a bazéniky boli vyprázdòované, èistené, vyplachované
a napúané po kadom pouití.
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§ 12
Vybavenie prírodných kúpalísk
a umelých kúpalísk pri poskytovaní
prvej pomoci a zabezpeèovaní dozoru
(1) Na prírodnom kúpalisku a umelom kúpalisku
prevádzkovate¾ zriaïuje miestnos vyhradenú na poskytovanie prvej pomoci vybavenú skrinkou na prvú
pomoc a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci
a predlekárskej pomoci.
(2) Dozor nad bezpeènou prevádzkou kúpaliska, prevádzkovou hygienou kúpaliska a poskytovaním prvej
pomoci musí by na prírodných kúpaliskách a umelých
kúpaliskách zabezpeèená kvalifikovanými plavèíkmi
vybavenými záchrannými prostriedkami.
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j) spôsob znekodòovania odpadových vôd a spôsob
nakladania s odpadmi,
k) zásady správania návtevníkov kúpaliska,
l) spôsob prevádzkovania bazénov pre dojèatá a bato¾atá,
m) spôsob zabezpeèovania a poskytovania prvej pomoci
a vybavenie skrinky na prvú pomoc,
n) spôsob zabezpeèenia dozoru pod¾a § 12 ods. 2.
(2) V prevádzkovom poriadku prírodného kúpaliska
je zahrnutý aj rozsah vykonávania vodných portov.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Na umelé kúpaliská vybudované pred úèinnosou
tohto nariadenia vlády sa poiadavky na håbku vody
v bazéne upravené v § 8 ods. 2 a 4 nevzahujú.

§ 13
Prevádzkový poriadok prírodných
kúpalísk a umelých kúpalísk
(1) Prevádzkový poriadok prírodného kúpaliska
a umelého kúpaliska obsahuje
a) identifikaèné údaje prevádzkovate¾a prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska,
b) druh a spôsob poskytovania sluieb,
c) základné údaje o vode na kúpanie,
d) spôsob a frekvenciu sledovania kvality vody,
e) kapacitu kúpaliska,
f) spôsob a frekvenciu výmeny vody v bazénoch,
g) spôsob zdravotného zabezpeèovania vody v bazénoch,
h) spôsob a frekvenciu èistenia bazénov,
i) zásady prevádzky a údrby zariadení kúpaliska,

§ 15
Prevzatie právnych aktov
Európskych spoloèenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.
§ 16
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2006.

v z. Pál Csáky v. r.

Èiastka 90

Zbierka zákonov è. 252/2006

Strana 1523

Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 252/2006 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY VODY NA KÚPANIE, ICH MEDZNÉ HODNOTY
A ROZSAH A POÈETNOS KONTROLY KVALITY VODY NA KÚPANIE
1. Prírodné kúpaliská
1.1. Odbery vzoriek vody sa vykonávajú v miestach s najvyou koncentráciou kúpajúcich sa alebo na miestach
vyhradených na kúpanie a na iných miestach významných na urèenie charakteru vetkých zdrojov zneèistenia s oh¾adom na vzdialenos od kúpajúcich sa, epidemiologickú situáciu a technické podmienky odberu vzoriek vody. Prvý odber vzoriek sa vykonáva dva týdne pred zaèiatkom kúpacej sezóny.
1.2. Vzorky vody na fyzikálno-chemickú analýzu a biologickú analýzu sa odoberajú vo vrstve vody od 0 cm do
30 cm od hladiny zariadením na hlbinný odber vody, najmenej na jednom stálom mieste odberu. Ak sa vo vode
vyskytuje sinicový vodný kvet, na jeho rozbor a na zistenie mnostva chlorofylu a sa odoberie ïalia vzorka
v mieste jeho najväèieho výskytu. Vzorky na mikrobiologickú analýzu sa odoberajú naèretím do sterilnej nádoby vo vrstve vody od 0 cm do 10 cm od hladiny na stálom mieste odberu.
1.3. Ukazovatele uvedené pod è. 11, 13 a 17 a 30 v tabu¾ke è. 1 sa vyetrujú organolepticky pri terénnej obhliadke; ukazovatele uvedené pod è. 11, 13 a 17 sa laboratórne vyetrujú len pri pozitívnych výsledkoch organoleptického vyetrenia.
1.4. Na zisovanie ukazovate¾a uvedeného pod è. 29 v tabu¾ke è. 1 sa pouijú testy toxicity na vetky tri trofické
úrovne (producenty, konzumenty, detruenty); pri vizuálnej identifikácii sinicového vodného kvetu sa musí
ako jeden z testovacích organizmov poui Thamnocephalus platyurus.
1.5. Medzná hodnota ukazovate¾a è. 6 platí pre cyanobaktérie so schopnosou tvori vodný kvet. Pri premnoení
iných cyanobaktérií je pri hodnotení kvality vody smerodajný ukazovate¾ è. 8. V protokole o skúkach sa uvedie zoznam dominantných taxónov ukazovate¾ov è. 6 a 7.
1.6. Pri výbere metód na stanovenie ukazovate¾ov uvedených v tabu¾ke è. 1 sa postupuje pod¾a slovenskej technickej normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií  Výber metód (bod 5.4.2.).

Tabu¾ka è. 1
Èíslo
ukaz.

Ukazovate¾

Symbol

Jednotka

Medzná hodnota
(MH)

Frekvencia
vyetrenia
pred zaèiatkom
kúpacej sezóny
a poèas kúpacej
sezóny jedenkrát za
14 dní

1.

Koliformné baktérie

KB

KTJ/100ml

5 000

2.

Escherichia coli

EC

KTJ/100ml

500

3.

Enterokoky
(fekálne streptokoky)

EK

KTJ/100ml

100

4.

Rod Salmonella a ostatné
èrevné patogénne
baktérie

S

v 100 ml

neprítomné

5.

Kolifágy

KF

PTJ/500ml

0

pri podozrení na
prítomnos
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6.

Cyanobaktérie so
schopnosou tvori
vodný kvet

7.

Riasy

8.
9.
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CB

bunky/ml

100 000

R

jedince/ml

10 000

Chlorofyl a pri prevahe
siníc v planktóne

Chl-a

mg/l

50

Chlorofyl a pri prevahe
rias v planktóne

Chl-a

mg/l

75

F

mg/l

20

10.

Farba

11.

Minerálne oleje

12.

Reakcia vody

pH

6,0  9

13.

Zápach

ZP

bez chemického
a odpudzujúceho
zápachu

14.

Povrchovo aktívne látky

15.

Fenoly

16.

Plávajúce zneèistenia

PZ

17.

Prieh¾adnos

PR

m

1,0

O2

%

> 80

18.

Nasýtenie vody
kyslíkom

bez zisteného
filmu na hladine
a bez zápachu

PAL-A

mg/l

0,3
bez peny

FN1

mg/l

0,05
bez zápachu
nezistite¾né

19.

Sapróbny
index biosestónu

SI-bios

20.

Celkový dusík

N celk.

mg/l

5

21.

Celkový fosfor

P celk.

mg/l

0,05

22.

Pesticídy

PL

mg/l

0,5

23.

Arzén

As

mg/l

50

24.

Kadmium

Cd

mg/l

15

25.

Chróm

Cr

mg/l

50

26.

Olovo

Pb

mg/l

50

27.

Ortu

Hg

mg/l

2,0

28.

Celkové kyanidy

CN-celk.

mg/l

0,05

29.

30.

VI

Ekotoxicita akútna

Vodný kvet

Tox-a

VK

pred zaèiatkom
kúpacej sezóny
a poèas kúpacej
sezóny jedenkrát za
14 dní

2,2

% úèinku

pred zaèiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát poèas
kúpacej sezóny

pri zriaïovaní
kúpaliska a pri
podozrení na
prítomnos látky

30

pri podozrení na
prítomnos látky a pri
výskyte vodného
kvetu

neprítomný

pred zaèiatkom
kúpacej sezóny
a poèas kúpacej
sezóny jedenkrát
za 14 dní
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2. Bazény umelých kúpalísk
2.1. Vzorky vody sa odoberajú vo vrstve vody 10 cm od hladiny. Jedna vzorka sa odoberá na prítoku vody do bazénu a po jednej vzorke z dvoch proti¾ahlých a súèasne najvzdialenejích miest bazénu. Ak je zabezpeèené dostatoèné mieanie vody v celom objeme bazénu, napr. napájaním z ve¾kého poètu trysiek, alebo ak ide o malé
bazény, mono poèet odoberaných vzoriek zredukova.
2.2. Pri hodnotení ukazovate¾ov uvedených pod è. 8 a 10 v tabu¾ke è. 2 treba zoh¾adni prirodzené vlastnosti geotermálnej vody.
2.3. Medzná hodnota ukazovate¾a uvedeného pod è. 19 v bazénoch pre dojèatá a bato¾atá je 0,3 mg/l.
2.4. Medzná hodnota ukazovate¾a uvedeného pod è. 15 (vzrast o 0,5 mg/l) sa porovnáva so vzorkou vody odobratej
z vody privádzanej do bazénu po jej koneènej úprave.
2.5. Ukazovate¾ uvedený pod è. 16 sa okrem vyetrenia z vody vyetruje aj zo steru nárastov.
2.6. Vyetrenie ukazovate¾a uvedeného pod è. 18 v tabu¾ke è. 2 zahàòa vyetrenie najmenej jednej vzorky sedimentu z jedného bazénu. Prítomnos vajíèok helmintov alebo iných vývojových tádií týchto parazitov vo vzorkách je neprípustná.
2.7. Ukazovatele uvedené pod è. 19 a 23 sa zisujú, ak sa pouívajú prísluné dezinfekèné prostriedky.
2.8. Pri výbere metód na stanovenie ukazovate¾ov uvedených v tabu¾ke è. 2 sa postupuje pod¾a slovenskej technickej normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 Veobecné poiadavky na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií  Výber metód (bod 5.4.2.).
2.9. Ukazovate¾ è. 24 sa vyetruje v bazénoch s vodnými atrakciami, pri ktorých vznikajú vodné aerosóly. Vyetrenie sa nevykonáva, ak je teplota vody trvale niia ako 23 oC.
Tabu¾ka è. 2
Èíslo
ukaz.

Ukazovate¾

Symbol

Jednotka

Medzná hodnota

1.

Koliformné baktérie

KB

KTJ/100ml

500

2.

Escherichia coli

EC

KTJ/100ml

50

3.

Enterokoky (fekálne
streptokoky)

EK

KTJ/100ml

100

4.

Staphylococcus aureus

SA

KTJ/100ml

0

PA

KTJ/100ml

0

5.

Pseudomonas
aeruginosa

Frekvencia
vyetrenia

jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody

6.

Producenty

PD

jedince/ml

200

7.

Konzumenty

KZ

jedince/ml

50

8.

Prieh¾adnos

PR

m

dno

jedenkrát za deò

9.

Farba

F

mg/l

30

10

jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody

6,5  7,5

jedenkrát za deò

pod¾a typu
bazéna

trikrát za deò

10.

Zápach

11.

Zákal

12.

Reakcia vody

pH

13.

Teplota vody

T

bez chemického
a odpudzujúceho
zápachu

ZP
Z

ZF

o

C
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14.

Chemická spotreba
kyslíka manganistanom

15.

Amónne ióny

16.

Améby kultivovate¾né pri
36 oC a 44 oC

17.

Rod Salmonella a ostatné
èrevné patogénne
baktérie

18.

19.

Zbierka zákonov è. 252/2006
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CHSKMn

mg/l

3

NH4+

mg/l

vzrast o 0,5

A

v 10 ml

neprítomné

S

v 100 ml

neprítomné

Vajíèka helmintov

VH



neprítomné
v sedimentoch

Vo¾ný chlór

Cl2

mg/l

0,3  0,5

20.

Viazaný chlór

Cl2

mg/l

0,3

21.

Meï

Cu

mg/l

1,0

22.

Striebro

Ag

mg/l

0,10

23.

Ozón

O3

mg/l

0,05

24.

Legionella species

Lg

KTJ/ml

0

jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody
jedenkrát za dva
mesiace
jedenkrát za 14 dní
v bazénoch bez
recirkulácie vody,
jedenkrát za mesiac
v bazénoch
s recirkuláciou vody
jedenkrát poèas LTS;
v bazénoch
s celoroènou
prevádzkou dvakrát
za rok
trikrát denne
v bazénoch
pred zaèiatkom
kúpacej sezóny
a dvakrát poèas
kúpacej sezóny
jedenkrát poèas LTS,
v bazénoch
s celoroènou
prevádzkou dvakrát
za rok
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 252/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody urèenej na kúpanie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
15/zv. 1.) v znení smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 2.) a nariadenia Rady (ES) è. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4.).
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253
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. apríla 2006
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou azbestu 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
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje poiadavky
na zaistenie ochrany zdravia a bezpeènosti zamestnancov1) pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu
z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a na
predchádzanie týmto rizikám.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzahuje na vetky èinnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môu by pri
práci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov
obsahujúcich azbest.
(3) Na úèely tohto nariadenia vlády sa azbestom rozumejú tieto vláknité kremièitany:
a) azbest aktinolit (CAS è. 77536-66-4),
b) azbest grunerit (amozit) (CAS è. 12172-73-5),
c) azbest anthofylit (CAS è. 77536-67-5),
d) chryzotil (CAS è. 12001-29-5),
e) krocidolit (CAS è. 12001-28-4),
f) azbest tremolit (CAS è. 77536-68-6).
§2
Posudzovanie rizika
(1) Pri èinnosti, pri ktorej by mohli by zamestnanci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov, ktoré obsahujú azbest, je zamestnávate¾ povinný vypracova posudok o riziku vzh¾adom na charakter a stupeò
expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(2) Posudok o riziku pod¾a odseku 1 je zamestnávate¾ povinný konzultova so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpeènos a ochranu
zdravia pri práci2) (ïalej len zástupca zamestnancov
1

pre bezpeènos) a aktualizova, ak je nesprávny alebo
pri zmene materiálu pri práci.
(3) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo
z materiálov obsahujúcich azbest s vyou koncentráciou v pracovnom ovzduí, ako je technická smerná
hodnota 0,1 vlákna na cm3 vo vzahu k osemhodinovému pracovnému èasu.
(4) Ak je expozícia zamestnancov prachu z azbestu
alebo z materiálov obsahujúcich azbest nepravidelná,
má nízku intenzitu a pod¾a výsledku posudku o riziku
pod¾a odseku 1 nebude prekroèená technická smerná
hodnota ustanovená v odseku 3, plnenie povinností
uvedených v § 3, 11 a 12 sa nevyaduje, ak ide
a) o krátkodobé nepravidelné údrbárske èinnosti, pri
ktorých sa manipuluje len s nedrobivými materiálmi,
b) o odstraòovanie neporuených a neznehodnotených
materiálov, v ktorých sú azbestové vlákna pevne
spojené so základným materiálom,
c) o zalievanie alebo tmelenie materiálov obsahujúcich
azbest, ktoré sú neporuené,
d) o monitorovanie a kontrolu pracovného ovzduia
vrátane odberu vzoriek na úèely zisovania obsahu
azbestu.
(5) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky3) po dohode so zástupcami zamestnancov4) usmerní,
ktoré práce v rozsahu èinností pod¾a odseku 4 písm. a)
a d) majú charakter prác s nepravidelnou a nízkou expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
§3
Oznamovanie èinnosti
(1) Pred zaèiatkom prác súvisiacich s akouko¾vek
èinnosou pod¾a § 2 ods. 1 je zamestnávate¾ povinný
predloi príslunému orgánu verejného zdravotníctva5) oznámenie, ktoré obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o práv-

) § 11 ods. 1 Zákonníka práce.
) § 8b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona
è. 158/2001 Z. z.
3
) § 5 ods. 5 písm. c) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
) § 11a ods. 1 Zákonníka práce.
5
) § 10 ods. 4 písm. g) zákona è. 126/2006 Z. z.
2
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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nickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko, ak ide
o fyzickú osobu  podnikate¾a,
umiestnenie pracoviska,
druh a mnostvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa
bude manipulova,
opis èinnosti a pouívané pracovné postupy,
poèet zamestnancov pri výkone práce,
dátum zaèatia práce a jej trvanie,
opatrenia na zníenie expozície prachu z azbestu
alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 5),
plán práce, ak ide o búracie práce alebo iné práce
uvedené v § 8 ods. 6.

(2) Údaje uvedené v oznámení pod¾a odseku 1
písm. b) a h) je zamestnávate¾ povinný sprístupni zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpeènos.
(3) Pri zmene pracovných podmienok, ktorá môe
ma vplyv na zvýenie expozície zamestnancov prachu
z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, je
zamestnávate¾ povinný predloi nové oznámenie.
(4) Ak predmetom oznámenia sú èinnosti, o ktorých rozhoduje prísluný orgán verejného zdravotníctva, súèasou oznámenia je aj iados s údajmi pod¾a
osobitného predpisu.6)
§4
Zákaz niektorých èinností
(1) Je zakázané
a) pouíva azbest pomocou rozpraovania,
b) pouíva izolaèné alebo zvukotesné materiály, ktoré
obsahujú azbest s hustotou niou ako 1 g.cm-3,
c) vykonáva èinnosti, pri ktorých dochádza k expozícii
zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov
obsahujúcich azbest poèas aby a spracovania azbestu a poèas výroby výrobkov, do ktorých sa pridáva azbest,
d) uvádza azbest na trh a pouíva výrobky, ktoré obsahujú azbest.7)
(2) Zákaz pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na odstraòovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest
(ïalej len odstraòovanie azbestových materiálov) zo
stavieb (§ 8 ods. 5).
§5
Opatrenia na zníenie expozície
(1) Pri èinnosti pod¾a § 2 ods. 1 je zamestnávate¾ povinný na mieste výkonu práce zníi expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na najniiu monú mieru
a) obmedzením poètu zamestnancov exponovaných
6

b)

c)
d)
e)
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alebo pravdepodobne exponovaných prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,
navrhnutím bezpeèných pracovných postupov na
zamedzenie vzniku prachu z azbestu a z materiálov
obsahujúcich azbest, a ak to nie je moné, zabráni
uvo¾òovaniu azbestových vlákien do ovzduia,
zabezpeèením pravidelného èistenia a údrby vetkých priestorov a zariadení na odstraòovanie azbestových materiálov,
skladovaním a prepravou azbestu alebo materiálov
obsahujúcich azbest v pevnom uzavretom obale,
vèasným zhromaïovaním a odstraòovaním odpadu
z miesta výkonu práce v pevnom uzavretom obale
s oznaèením, e obsahuje azbest.8)

(2) Pri èinnosti pod¾a § 2 ods. 1 a 4 je zamestnávate¾
povinný na svoje náklady zabezpeèi
a) vymedzenie a oznaèenie pracoviska bezpeènostnými
a zdravotnými oznaèeniami, najmä výstranými
znaèkami,9)
b) zamedzenie prístupu na pracovisko zamestnancom,
ktorí nie sú urèení na výkon práce v priestoroch pracoviska,
c) zákaz fajèenia zamestnancov na pracovisku,
d) oddelenie priestorov na jedenie a oddych od pracoviska tak, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu
z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,
e) pre zamestnancov úèinné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu celého tela (ïalej len
ochranný odev), ktoré po pouití zostanú na pracovisku; ak sa pranie ochranných odevov vykonáva
mimo pracoviska, zabezpeèi ich prepravu v uzatvorených kontajneroch,
f) oddelené skladovacie miesta na ochranný odev a na
civilný odev,
g) primerané a vhodné zariadenia na osobnú hygienu
zamestnancov, najmä sprchy,
h) uloenie osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov na vyhradenom mieste, ich kontrolu, èistenie po kadom pouití a pravidelnú údrbu.
§6
Opatrenia pri prekroèení technickej
smernej hodnoty
(1) Pri zistení prekroèenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) je zamestnávate¾ povinný zisti príèiny, bezodkladne vykona ochranné opatrenia a skontrolova ich úèinnos opakovaným meraním azbestu
a stanovením azbestových vlákien v pracovnom ovzduí.
(2) Ak expozíciu zamestnancov prachu z azbestu
alebo z materiálov obsahujúcich azbest nemono zníi
iným spôsobom a z dôvodu dodrania technickej smer-

) § 10 ods. 8 písm. b) a e) zákona è. 126/2006 Z. z.
) § 28 ods. 5 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
8
) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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.
9
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 444/2001 Z. z.
7
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nej hodnoty (§ 2 ods. 3) je potrebné poui osobné
ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích
orgánov, zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby tieto prostriedky zamestnanci pouívali len v nevyhnutne
potrebnom a prísne obmedzenom èase.
(3) Poèas výkonu práce s pouitím prostriedkov
pod¾a odseku 2 je zamestnávate¾ povinný po konzultácii so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpeènos zaraïova prestávky v práci so zoh¾adnením fyzickej záae a klimatických podmienok.
§7
Meranie azbestu
(1) Zamestnávate¾ je povinný pod¾a výsledkov posudku o riziku (§ 2 ods. 1) a na úèely kontroly dodriavania technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) zabezpeèi pravidelné meranie azbestu v pracovnom ovzduí.
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priek vykonaným opatreniam pod¾a § 6 ods. 1, je zamestnávate¾ povinný
a) zabezpeèi zamestnancom vhodné dýchacie prístroje a iné osobné ochranné pracovné prostriedky,
b) oznaèi priestory, v ktorých je predpoklad prekroèenia technickej smernej hodnoty, bezpeènostnými
a zdravotnými oznaèeniami, najmä výstranou
znaèkou,
c) zabráni íreniu prachu z azbestu alebo z materiálov
obsahujúcich azbest mimo budov alebo mimo miesta, na ktorom sa èinnos vykonáva.
(4) Opatrenia uvedené v odseku 3 zamestnávate¾
prerokuje so zamestnancami alebo zástupcami zamestnancov pre bezpeènos pred zaèiatkom prác uvedených v odseku 1.
(5) Odstraòovanie azbestových materiálov zo stavieb mono len na základe oprávnenia vydaného pod¾a
osobitného predpisu.11)

(2) Na úèely merania azbestu a jeho hodnotenia sa
zoh¾adòujú len vlákna s dåkou viac ako pä mikrometrov, so írkou menej ako tri mikrometre a s pomerom
dåky a írky väèím ako 3 : 1.

(6) Pred zaèiatkom búracích prác alebo prác na odstraòovaní azbestových materiálov z budov, stavieb,
intalácií alebo z lodí je zamestnávate¾ povinný vypracova plán práce.

(3) Odber vzoriek sa vykoná po konzultácii so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre
bezpeènos.

(7) Zamestnávate¾ je povinný v pláne práce uvies
vetky opatrenia na zaistenie ochrany zdravia a bezpeènosti zamestnancov na mieste výkonu práce, najmä
stanovi
a) odstránenie azbestu alebo materiálov obsahujúcich
azbest pred zaèiatkom búracích prác, ak nejde o prípady, v ktorých by takýto postup predstavoval väèie riziko pre zamestnancov ako v prípade jeho nedodrania,
b) poskytnutie osobných ochranných pracovných
prostriedkov v súlade s odsekom 3 písm. a),
c) meranie azbestu po skonèení prác.

(4) Trvanie odberu vzoriek musí by také, aby sa
mohla stanovi reprezentatívna expozícia pre osemhodinový pracovný èas pomocou meraní alebo èasovo váených výpoètov.
(5) Odber vzoriek môe vykonáva len odborne spôsobilá osoba.10) Odobraté vzorky sa môu analyzova
len v laboratóriách vybavených na poèítanie vlákien.
(6) Poèítanie vlákien sa vykonáva pomocou fázového kontrastného mikroskopu v súlade s metódou uvedenou v prílohe è. 1 alebo inou metódou, ktorá poskytuje rovnaké výsledky.
§8
Búracie práce, údrbárske práce a iné èinnosti,
pri ktorých je predpoklad prekroèenia technickej
smernej hodnoty
(1) Pred zaèiatkom búracích prác alebo údrbárskych prác je zamestnávate¾ povinný vykona vetky
dostupné opatrenia na identifikáciu materiálov s predpokladaným obsahom azbestu vrátane získania potrebných informácií od vlastníkov budov.
(2) Pri pochybnosti o prítomnosti azbestu v materiáloch alebo v kontrukcii budov je zamestnávate¾ povinný vykona vetky opatrenia pod¾a § 5.
(3) Pri búracích prácach, údrbárskych prácach,
opravách, odstraòovaní azbestových materiálov zo stavieb a iných èinnostiach, pri ktorých je predpoklad prekroèenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) aj na10

) § 9 ods. 1 a 2 zákona è. 126/2006 Z. z.
) § 10 ods. 7 písm. b) zákona è. 126/2006 Z. z.

11

§9
Odborná príprava zamestnancov
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi na vlastné
náklady pred zaèiatkom práce a v pravidelných intervaloch odbornú prípravu pre vetkých zamestnancov,
u ktorých je predpoklad, e budú exponovaní prachu
z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(2) Obsah odbornej prípravy musí by pre zamestnancov zrozumite¾ný a zameraný na získanie potrebných vedomostí a zruènosti na výkon práce, najmä pokia¾ ide
a) o vlastnosti azbestu a jeho úèinky na zdravie vrátane
spolupôsobiaceho úèinku fajèenia,
b) o typy výrobkov alebo materiálov, ktoré zvyèajne obsahujú azbest,
c) o pracovné postupy, ktoré môu ma za následok expozíciu prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, a význam opatrení na zníenie expozície,
d) o bezpeèné pracovné postupy, kontrolu a osobné
ochranné pracovné prostriedky,
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e) o vo¾bu, význam pouívania a správne pouívanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane èasového obmedzenia pouívania osobných
ochranných pracovných prostriedkov na ochranu
dýchacích orgánov,
f) o postupy v havarijných situáciách,
g) o postupy pri dekontaminácii pracovného prostredia
zamoreného prachom z azbestu alebo z materiálov
obsahujúcich azbest,
h) o spôsob odstraòovania odpadu,
i) o význam zdravotného doh¾adu vrátane lekárskych
preventívnych prehliadok.
§ 10
Informovanie zamestnancov a zástupcov
zamestnancov pre bezpeènos
(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos boli informovaní
a) o riziku z expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,
b) o technických smerných hodnotách a poiadavkách
na meranie azbestu,
c) o poiadavkách na osobnú hygienu vrátane zákazu
fajèenia, jedenia a pitia na pracovisku,
d) o pouívaní ochranného odevu a osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov,
e) o ïalích opatreniach na zníenie expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(2) Zamestnávate¾ zabezpeèí, aby zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos mali prístup k výsledkom meraní azbestu, a vysvetlí im význam
týchto výsledkov.
(3) Ak výsledky merania azbestu prekraèujú technickú smernú hodnotu (§ 2 ods. 3), zamestnávate¾ bezodkladne informuje zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpeènos o prekroèení a príèine
prekroèenia. Zamestnávate¾ so zamestnancami a zástupcami zamestnancov pre bezpeènos prekonzultuje
opatrenia, ktoré je potrebné vykona, v prípade mimoriadnej situácie im poskytne informácie o vykonaných
opatreniach.
§ 11
Zdravotný doh¾ad
(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí primeraný zdravotný
doh¾ad pre zamestnancov pred zaèiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich
azbest, ak na základe posúdenia rizika pod¾a § 2 zistí riziko pre ich zdravie; súèasou zdravotného doh¾adu sú
lekárske preventívne prehliadky.
(2) Pred zaèiatkom práce v expozícii prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest je zamestnávate¾ povinný zabezpeèi kadému zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku, ktorá musí
obsahova vyetrenia uvedené v prílohe è. 2.
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(3) Ak trvá expozícia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a zamestnanec vykonáva
èinnos uvedenú v § 2 ods. 1, zamestnávate¾ je povinný
zabezpeèi zamestnancovi lekársku preventívnu prehliadku kadé tri roky, ak o kratom intervale nerozhodne orgán verejného zdravotníctva.
(4) Výsledky vyetrení lekárskej preventívnej prehliadky a výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti
sa uchovávajú poèas 40 rokov od skonèenia práce v riziku expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(5) Na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky pod¾a odseku 2 lekár vykonávajúci zdravotný
doh¾ad môe odporuèi zamestnávate¾ovi individuálne
ochranné opatrenia alebo preventívne opatrenia; ak je
to potrebné, aj vyradenie zamestnanca zo vetkých èinností, pri ktorých je predpoklad expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(6) Lekár vykonávajúci zdravotný doh¾ad informuje zamestnanca o výsledkoch lekárskej preventívnej
prehliadky vrátane odporúèania týkajúceho sa následných preventívnych prehliadok, ktorým by sa mal zamestnanec podrobi po skonèení práce s rizikom expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich
azbest.
§ 12
Evidencia a záznamy
(1) Zamestnávate¾ je povinný vies evidenciu zamestnancov, ktorí vykonávajú èinnos pod¾a § 2 ods. 1.
(2) Súèasou evidencie sú záznamy o expozícii zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (ïalej len záznamy), ktoré obsahujú
a) meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnanca,
b) pracovisko, profesiu a pracovné zaradenie zamestnanca,
c) dátum zaèatia a skonèenia výkonu práce,
d) výsledky merania azbestu v pracovnom ovzduí za
kadé sledované obdobie,
e) údaje o mimoriadnych situáciách v súvislosti s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
(3) Zamestnávate¾ uchováva záznamy poèas najmenej 40 rokov od skonèenia práce v riziku expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest
a po ukonèení èinnosti ich odovzdá príslunému orgánu verejného zdravotníctva.
(4) Zamestnávate¾ zabezpeèí, aby
a) kadý zamestnanec mal prístup k záznamom, ktoré
sa ho osobne týkajú,
b) zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpeènos mali prístup k informáciám pod¾a odseku 2
písm. d) a e).
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§ 13

§ 14

Prevzatie právnych aktov
Európskych spoloèenstiev

Úèinnos

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 3.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júna
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 253/2006 Z. z.

REFERENÈNÁ METÓDA NA MERANIE AZBESTU
1. Vzorky sa odoberú v dýchacej zóne jednotlivého zamestnanca v rozsahu pologule s polomerom 300 mm rozprestierajúcej sa pred tvárou a meranej zo stredového bodu línie, ktorá spája ui.
2. Pouijú sa membránové filtre (zmieané estery celulózy alebo nitrátu celulózy) s ve¾kosou pórov 0,8 a 1,2 mikrometra s predtlaèenými tvorcami a s priemerom 25 mm.
3. Pouije sa otvorený driak na filter upevnený pomocou valcovitého nadstavca od 33 mm do 44 mm pred filtrom
vytvárajúcim kruhovú oblas s priemerom aspoò 20 mm. Pri pouití musí nadstavec smerova dolu.
4. Pouije sa prenosné èerpadlo na batérie, ktoré zamestnanec nosí na opasku alebo vo vrecku. Tok je plynulý
a rýchlos nastavená na 1,0 litra za minútu ±5 %. Rýchlos toku sa udriava v rozsahu ±10 % poèiatoènej rýchlosti poèas odberu vzoriek.
5. Dåka merania sa musí urèi tak, aby zodpovedala expozícii zamestnanca prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest poèas osemhodinového referenèného intervalu (jednej pracovnej zmeny) so zoh¾adnením nameraného alebo vypoèítaného èasovo váeného priemeru. Èas odberu vzoriek má toleranciu 2 %.
6. Optimálny poèet vlákien na filtroch je v rozsahu od 100 do 400 vlákien na 1 mm2.
7. Na mikroskopické sklíèko sa prednostne umiestni celý filter alebo len èas filtra, acetóntriacetínovou metódou sa
stane prieh¾adným a zakryje sa krycím sklíèkom.
8. Na poèítanie sa pouije binokulárny mikroskop, ktorý má toto vybavenie:
8.1 Koehlerovo osvetlenie  jeho nadstavec má zabudovaný Abbeov alebo achromatický fázový kondenzor v podlonom centrovacom krúku. Fázovo-kontrastné centrovanie je nezávislé od centrovacieho mechanizmu
kondenzora.
8.2 Pozitívny fázovo-kontrastný achromatický objektív so 40-násobným fokálnym zväèením, s èíselnou apertúrou 0,65 a 0,70 a absorpciou prstencovej diafragmy v rozsahu 65 % a 85 %.
8.3 12,5-násobné kompenzaèné okuláre  aspoò jeden okulár musí ma monos vloenia mrieky a musí sa
da zaostrova.
8.4 Waltonova-Beckettova cirkulárna mrieka do okulára so zdanlivým priemerom v rovine objektu 100 mikrometrov  2 mikrometre pri pouití uvedeného objektívu a okulára, kontrolovaného proti stacionárnemu
mikrometru.
9. Mikroskop sa nastaví pod¾a návodu výrobcu a detekèný limit sa overí za pouitia fázovo-kontrastného testovacieho sklíèka, ktoré musí by vidite¾né do kódu 5 na AIA testovacom sklíèku alebo do bloku 5 na HSE/NPL znaèky 2
testovacieho sklíèka, ak sa bude postupova pod¾a návodu výrobcu. Tento postup sa vykoná na zaèiatku dòa pouitia.
10. Vzorky sa vyhodnotia na základe týchto pravidiel:
10.1 Vlákno, ktoré sa bude poèíta, je akéko¾vek vlákno pod¾a § 7 ods. 1, ktoré sa nedotýka èastice s maximálnym
priemerom väèím ako 3 mikrometre.
10.2 Akéko¾vek vlákno, ktoré sa bude poèíta a má dva konce v okienku mrieky, sa poèíta ako jedno vlákno. Akéko¾vek vlákno iba s jedným koncom v okienku mrieky sa bude poèíta ako polovica vlákna.
10.3 Okienka mrieky na poèítanie sa vyberú náhodne v rámci exponovanej oblasti filtra.
10.4 Zhluk vlákien, ktorý sa v jednom alebo vo viacerých miestach svojej dåky javí pevný a neoddelite¾ný, ale na
iných miestach je rozdelený na samostatné vlákna (roztiepené vlákno), sa poèíta ako jednotlivé vlákno, ak
zodpovedá opisu pod¾a § 7 ods. 1. Meraný priemer zodpovedá neoddelenej èasti (nie roztiepenej èasti).
10.5 V akomko¾vek inom zhluku vlákien, v ktorom sa jednotlivé vlákna dotýkajú alebo pretínajú (zväzok), sa
vlákna poèítajú jednotlivo, ak ich mono dostatoène rozlíi a urèi, èi zodpovedajú § 7 ods. 1. Ak nemono
rozlíi ani jedno vlákno zodpovedajúce § 7 ods. 1, zväzok sa povauje za vlákno, ktoré mono poèíta, ak
braný celok zodpovedá § 7 ods. 1.
10.6 Ak viac ako jednu osminu okienka mrieky pokrýva zhluk vlákien alebo ich èastice, toto okienko mrieky sa
musí vylúèi a poèíta sa v inom okienku.
10.7 Napoèíta sa 100 vlákien, ktoré umonia preskúma minimálne 20 okienok mrieky, alebo sa preskúma 100
okienok mrieky.
11. Stredná hodnota poètu vlákien na mrieku sa vypoèíta vydelením poètu napoèítaných vlákien poètom preskúmaných okienok. Poèet zvykov znaèiek na filtri a kontaminácia sa budú udriava v pomere niom ne tri vlákna
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na 100 okienok mrieky a vyhodnotia sa s pouitím slepého filtra.
Koncentrácia vlákien vo vzduchu sa vypoèíta takto:
(poèet vlákien na okienko mrieky × exponovaná plocha filtra) / (okienko mrieky × objem odobratého vzduchu).
12. Vlákno-deò je kumulatívna hodnota, ktorá predstavuje expozíciu zamestnanca zistenému poètu vlákien na jeden
cm3 za sledované obdobie v dòoch.
13. Vlákno-rok je kumulatívna hodnota, ktorá predstavuje expozíciu zamestnanca zistenému poètu vlákien na jeden
cm3 za sledované obdobie v rokoch.

Èiastka 90

Zbierka zákonov è. 253/2006

Strana 1535

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 253/2006 Z. z.

NÁPLÒ LEKÁRSKEJ PREVENTÍVNEJ PREHLIADKY
1. Lekárska preventívna prehliadka sa vykonáva v súlade s najnovími dostupnými poznatkami pracovného lekárstva. Obsahuje tieto postupy:
a) osobný pohovor,
b) zdravotnú a pracovnú anamnézu,
c) celkové klinické vyetrenie s osobitným zameraním na hrudník a p¾úca,
d) testy p¾úcnych funkcií (objemy vdychu a výdychu a ich pomery).
2. Lekár vykonávajúci zdravotný doh¾ad rozhodne o ïalích vyetreniach, ako sú
a) cytologické vyetrenie spúta,
b) rtg. snímky hrudníka, prípadne tomodenzitometria,
c) prípadne ïalie vyetrenia pod¾a najnovích poznatkov pracovného lekárstva.
3. Lekár vykonávajúci zdravotný doh¾ad sa musí oboznámi s podmienkami práce kadého vyetrovaného zamestnanca, ktorý je exponovaný prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.
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