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

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

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

§2

§5

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

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

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

VEOBECNÉ MINIMÁLNE POIADAVKY NA BEZPEÈNOSTNÉ
A ZDRAVOTNÉ OZNAÈENIE PRI PRÁCI

1.

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

2.

Typy oznaèenia

2.1

Trvalé oznaèenie

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

Doèasné oznaèenie

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

Vzájomná zámena a kombinácia oznaèení

3.1

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

3.2

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

4.

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

èervená

Význam alebo úèel

Pokyny a informácie

zákazová znaèka

nebezpeèné správanie

signalizácia
nebezpeèenstva

stá, zastavi, zariadenie na núdzové
vypnutie, evakuácia

zariadenie na ochranu
pred poiarmi

oznaèenie a umiestnenie
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ltá alebo
lto-oranová
modrá

zelená

výstraná znaèka

upozornenie, výstraha, kontrola

príkazová znaèka

osobitné správanie alebo èinnos,
povinnos nosi osobné ochranné
pracovné prostriedky

znaèky pre núdzový
východ, únikové cesty,
prvú pomoc

dvere, východy, komunikácie,
zariadenie, vybavenie

bez nebezpeèenstva

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

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

Zákaz fajèenia

Zákaz hasenia vodou

Zákaz fajèenia
a pouívania
otvoreného ohòa

Zákaz pitia

Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný

Zákaz vstupu pre chodcov

Nepovolaným vstup zakázaný

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

Nebezpeèenstvo poiaru
alebo vysokej teploty

Nebezpeèenstvo poleptania

Nebezpeèenstvo pohybujúcich sa
priemyselných vozidiel

Nebezpeèenstvo laserového lúèa

Nebezpeèenstvo silného magnetického po¾a

Biologické nebezpeèenstvo

Nebezpeèenstvo výbuchu

Radiaèné nebezpeèenstvo

Nebezpeèenstvo úrazu
elektrickým prúdom

Nebezpeèenstvo látky
podporujúcej horenie

Nebezpeèenstvo zakopnutia

Nebezpeèenstvo nízkej teploty

Nebezpeèenstvo jedovatej
látky

Nebezpeèenstvo pádu alebo
pohybu zaveseného bremena

Iné nebezpeèenstvo

Nebezpeèenstvo
neionizujúceho iarenia

Nebezpeèenstvo pádu

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

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu zraku

Príkaz na pouívanie prostriedku
na ochranu dýchacích ciest

Príkaz na pouívanie
ochranného odevu

Príkaz na pouívanie
ochrannej prilby

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu sluchu

Príkaz na pouívanie prostriedku
na ochranu nôh

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu rúk

Príkaz na pouívanie
prostriedku na ochranu tváre

Príkaz na pouívanie
bezpeènostného závesného
systému

Príkaz na pouívanie cesty vyhradenej pre chodcov

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

Núdzový východ alebo úniková cesta

Urèenie smeru (doplnková informaèná znaèka)

Miesto prvej pomoci

Prostriedky na vymývanie oèí

Nosidlá

Bezpeènostná sprcha

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

Poiarna hadica

Rebrík

Hasiaci prístroj

Urèenie smeru (doplnková informaèná znaèka)

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

MINIMÁLNE POIADAVKY NA OZNAÈENIE NÁDOB A POTRUBÍ

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

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

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

MINIMÁLNE POIADAVKY NA OZNAÈENIE PREKÁOK,
NEBEZPEÈNÝCH MIEST A KOMUNIKÁCIÍ

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

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

MINIMÁLNE POIADAVKY NA SVETELNÉ OZNAÈENIE

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

MINIMÁLNE POIADAVKY NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY

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

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

 tart

naznaèi zaèiatok príkazu,

 stop

prerui alebo ukonèi pohyb,

 koniec

zastavi èinnos,

 zdvihni

zdvihnú bremeno vyie,

 spusti

spusti bremeno niie,

 vpred
 vzad
 vpravo

na koordináciu so zodpovedajúcimi ruènými signálmi,

 v¾avo
 pozor

na núdzové zastavenie,

 rýchlo

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

MINIMÁLNE POIADAVKY NA RUÈNÉ SIGNÁLY
1.

Veobecne

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

Osobitné pravidlá pouívania

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

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych poiadavkách na zaistenie bezpeènostných a/alebo
zdravotných oznaèení pri práci (9. samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 05/zv. 2).

