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99
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. mája 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej sluby
a garantovanej energetickej sluby

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 31 ods. 1 písm. h) a i) zákona è. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:

(2) Prílohou k iadosti o absolvovanie skúky je
a) kópia dokladu o ukonèení vzdelania pod¾a § 19
ods. 5 zákona,
b) kópia dokladu o odbornej praxi alebo èestné vyhlásenie pod¾a § 19 ods. 6 zákona.

§1

§5

Táto vyhláka upravuje
a) podrobnosti o forme oznámenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o zaèiatku, zmene alebo ukonèení poskytovania podpornej energetickej
sluby a garantovanej energetickej sluby,
b) obsah iadosti o absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej
sluby (ïalej len skúka), zriadenie a èinnos skúobnej komisie, rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúky a vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej
sluby (ïalej len osvedèenie).

(1) Organizácia urèená ministerstvom pod¾a § 25
písm. b) zákona (ïalej len urèená organizácia) zriadi
na vykonanie skúky skúobnú komisiu.

§2
Vzor oznámenia o zaèiatku, zmene alebo ukonèení
poskytovania
a) podpornej energetickej sluby je uvedený v prílohe
è. 1,
b) garantovanej energetickej sluby je uvedený v prílohe è. 2.
§3

(2) Skúobná komisia sa skladá z piatich èlenov a je
zloená z predsedu, podpredsedu a ostatných èlenov.
Èlenmi skúobnej komisie sú zamestnanci urèenej organizácie, zamestnanci ministerstva a zástupcovia
profesijných zväzov a zdruení z oblasti energetiky
a ochrany ivotného prostredia. Èinnos skúobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom urèenej
organizácie a ktorého vymenúva a odvoláva tatutárny
orgán urèenej organizácie.
(3) Podpredsedu a ostatných èlenov skúobnej komisie vymenúva a odvoláva tatutárny orgán urèenej organizácie na návrh predsedu skúobnej komisie.
(4) Predseda skúobnej komisie
a) navrhuje podpredsedu a ostatných èlenov skúobnej komisie,
b) zvoláva skúobnú komisiu,
c) riadi priebeh skúky,
d) zabezpeèuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúky,
e) podpisuje osvedèenie.

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní podpornej energetickej sluby a potvrdenie
o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní garantovanej energetickej sluby sa vydáva v dvoch rovnopisoch. Vzor potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní
a) podpornej energetickej sluby je uvedený v prílohe è. 3,
b) garantovanej energetickej sluby je uvedený v prílohe è. 4.

(5) Predsedu skúobnej komisie poèas neprítomnosti zastupuje podpredseda skúobnej komisie v rozsahu
pod¾a odseku 4 písm. b) a e).

§4

Rozsah skúky je zameraný na preukázanie
a) znalostí veobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich
1. poskytovanie garantovanej energetickej sluby,

(1) Vzor iadosti o absolvovanie skúky je uvedený
v prílohe è. 5.

(6) Skúobná komisia je uznáaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovièná väèina èlenov skúobnej komisie.
(7) Funkcia èlena v skúobnej komisii je èestná.
§6
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2. podnikanie v energetike,
3. podnikanie v tepelnej energetike,
b) odborných vedomostí o
1. metódach výpoètu úspor energie,
2. monostiach a spôsoboch financovania garantovanej energetickej sluby,
3. energetických analýzach a energetických auditoch,
4. navrhovaní projektov zameraných na energetickú
efektívnos,
5. prevádzke a údrbe energetických zariadení,
6. monitorovaní a hodnotení spotreby energie.
§7
(1) Termín konania skúky, okruhy skúobných otázok na overenie odbornej spôsobilosti a zoznam veobecne záväzných právnych predpisov pod¾a § 6
písm. a) urèuje a zverejòuje na svojom webovom sídle
a v informaèných materiáloch urèená organizácia najmenej 60 dní pred termínom konania skúky.
(2) iadate¾ o vykonanie skúky (ïalej len iadate¾)
doruèí urèenej organizácii písomnú iados o absolvovanie skúky najmenej 30 dní pred termínom konania
skúky.
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b) nevyhovel, ak v písomnom teste dosiahne menej
ako 80 % správnych odpovedí.
(7) Po vyhodnotení písomnej èasti skúky predseda
skúobnej komisie oznámi iadate¾ovi výsledok ústne.
(8) Ak bol iadate¾ hodnotený klasifikaèným stupòom vyhovel, vykoná ústnu èas skúky, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyrebované otázky. Ústna èas
skúky trvá 45 minút a koná sa za úèasti nadpoloviènej
väèiny èlenov skúobnej komisie. Kadý prítomný
èlen skúobnej komisie vyhodnotí iadate¾a klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel. iadate¾
úspene absolvoval skúku, ak bol väèinou prítomných èlenov skúobnej komisie hodnotený klasifikaèným stupòom vyhovel. V prípade rovnosti hlasov je
hlas predsedu skúobnej komisie rozhodujúci. Predseda skúobnej komisie zapíe výsledok hodnotenia do
zápisnice o priebehu skúky a oznámi ho iadate¾ovi.
(9) Urèená organizácia zale iadate¾ovi, ktorý
úspene absolvoval skúku, osvedèenie do 15 dní odo
dòa absolvovania skúky.

(3) Urèená organizácia doruèí iadate¾ovi písomnú
pozvánku na skúku najmenej 15 dní pred termínom
konania skúky.

(10) Neúspený iadate¾ môe vykona skúku opakovane. Ak neúspený iadate¾ vyhovel iba v písomnej
èasti skúky a opakovanú skúku vykoná do 12 mesiacov odo dòa neúspeného absolvovania skúky, písomnú èas skúky nevykonáva. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov o priebehu skúky a vyhodnotení
skúky sa pouijú primerane.

(4) Skúka sa skladá z písomnej èasti a ústnej èasti,
ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deò.

§8

(5) Skúka sa vykonáva v tátnom jazyku. Na iados
iadate¾a skúku mono vykona aj v inom jazyku za
úèasti tlmoèníka. Náklady na tlmoèenie uhrádza iadate¾.

Osvedèenie sa vydáva v dvoch rovnopisoch. Vzor
osvedèenia je uvedený v prílohe è. 6.

(6) Písomná èas skúky sa vykonáva formou písomného testu v rozsahu 50 otázok. Písomný test trvá 90
minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok zapíe do
zápisnice o priebehu skúky èlen skúobnej komisie,
ktorého urèí predseda skúobnej komisie. iadate¾ je
hodnotený klasifikaèným stupòom
a) vyhovel, ak v písomnom teste dosiahne najmenej
80 % správnych odpovedí,

§9
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 7.
§ 10
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2015.

Peter Kaimír v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.

VZOR
Oznámenie o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania podpornej
energetickej služby fyzickou osobou – podnikateľom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(Vyplní ministerstvo)

Kód oznamovateľa:

OZNÁMENIE
podľa § 16 ods. 2 a 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o začiatku poskytovania
podpornej energetickej služby1)

o zmene poskytovania podpornej
energetickej služby1)

Vymedzenie činnosti
a) poradenská a informačná
b) vzdelávanie a školenie
činnosť
zamestnancov poskytovateľa
d) energetický manažment okrem
systému energetického manažérstva2)

o ukončení poskytovania
podpornej energetickej služby1)
c) optimalizácia prevádzky
a nákladov
e) rozpočítanie nákladov
na teplo alebo teplú vodu

Opis zmeny3)

Priezvisko

Meno

Dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia4)
poskytovania podpornej energetickej služby

Identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa

Miesto podnikania:
Ulica a číslo domu

Titul

PSČ

Kontaktné údaje:
E-mail

Obec

Telefónne číslo

Adresa na odoslanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (vyplní sa, iba ak sa adresa na doručenie
potvrdenia nezhoduje s adresou miesta podnikania)
Priezvisko
Ulica a číslo domu

.....................................
Dátum
1

Meno
PSČ

Titul

Obec

......................................
Podpis

) Označí sa iba jedno pole.
) STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO
50001:2011) (38 0005).
3
) Vyplní sa iba v prípade oznámenia zmeny poskytovania podpornej energetickej služby.
4
) Nehodiace sa vyčiarkne.
2
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VZOR
Oznámenie o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania podpornej
energetickej služby právnickou osobou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(Vyplní ministerstvo)

Kód oznamovateľa:

OZNÁMENIE
podľa § 16 ods. 2 a 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o začiatku poskytovania
podpornej energetickej služby1)

o zmene poskytovania
podpornej energetickej služby1)

Vymedzenie činnosti
a) poradenská a informačná
b) vzdelávanie a školenie
činnosť
zamestnancov poskytovateľa
d) energetický manažment okrem
systému energetického manažérstva2)

o ukončení poskytovania
podpornej energetickej služby1)
c) optimalizácia prevádzky
a nákladov
e) rozpočítanie nákladov na
teplo alebo teplú vodu

Opis zmeny3)

Právnická osoba
Obchodné meno

Sídlo

Dátum začiatku, zmeny alebo ukončenia4)
poskytovania podpornej energetickej služby

Identifikačné číslo právnickej osoby

Kontaktné údaje
E-mail

Štatutárny orgán právnickej osoby
Priezvisko

Trvalý pobyt
Ulica a číslo domu

Telefónne číslo

Meno

PSČ

Titul

Obec

Adresa na odoslanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (vyplní sa, iba ak sa adresa na doručenie
potvrdenia nezhoduje s adresou trvalého pobytu)
Ulica a číslo domu

PSČ

Obec

.....................................
......................................
Dátum
Podpis
______________________________
1
) Označí sa iba jedno pole.
2
) STN EN ISO 50001 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO
50001:2011) (38 0005).
3
) Vyplní sa iba v prípade oznámenia zmeny poskytovania podpornej energetickej služby.
4
) Nehodiace sa vyčiarkne.
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.

VZOR
Oznámenie o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania garantovanej
energetickej služby fyzickou osobou – podnikateľom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(Vyplní ministerstvo)

Kód oznamovateľa:

OZNÁMENIE
podľa § 19 ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o začiatku poskytovania
garantovanej energetickej služby1)

o ukončení poskytovania
garantovanej energetickej služby1)

o zmene poskytovania
garantovanej energetickej služby1)

Opis zmeny2)

Dátum začiatku,3) zmeny alebo ukončenia4)
poskytovania garantovanej energetickej služby

Priezvisko

Miesto podnikania
Ulica a číslo domu

Identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa

Meno

PSČ

Kontaktné údaje
E-mail

Titul

Obec

Telefónne číslo

Adresa na odoslanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (vyplní sa, iba ak sa adresa na doručenie
potvrdenia nezhoduje s adresou miesta podnikania)
Priezvisko

Ulica a číslo domu

Meno

PSČ

Titul

Obec

Dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby
alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti energetického audítora

....................................
Dátum

1

.....................................
Podpis

) Označí sa iba jedno pole.
) Vyplní sa iba v prípade oznámenia zmeny poskytovania garantovanej energetickej služby.
3
) Deň vzniku oprávnenia prevádzkovať živnosť.
4
) Nehodiace sa vyčiarkne.
2
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VZOR
Oznámenie o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania garantovanej
energetickej služby právnickou osobou

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
(Vyplní ministerstvo)

Kód oznamovateľa:

OZNÁMENIE
podľa § 19 ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o začiatku poskytovania
garantovanej energetickej služby1)

o zmene poskytovania
garantovanej energetickej služby1)

o ukončení poskytovania
garantovanej energetickej služby1)

Opis zmeny2)

Dátum začiatku,3) zmeny alebo ukončenia4)
poskytovania garantovanej energetickej služby

Právnická osoba
Obchodné meno

Identifikačné číslo právnickej osoby

Sídlo

Kontaktné údaje
E-mail

Štatutárny orgán právnickej osoby
Priezvisko

Trvalý pobyt
Ulica a číslo domu

Telefónne číslo

Meno

PSČ

Titul

Obec

Adresa na odoslanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti (vyplní sa, iba ak sa adresa na doručenie
potvrdenia nezhoduje s adresou trvalého pobytu)
Ulica a číslo domu

PSČ

Obec

Dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby
alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti energetického audítora

.....................................
.......................................
Dátum
Podpis
____________________________
1
) Označí sa iba jedno pole.
2
) Vyplní sa iba v prípade oznámenia zmeny poskytovania garantovanej energetickej služby.
3
) Deň vzniku oprávnenia prevádzkovať živnosť.
4
) Nehodiace sa vyčiarkne.

číslo:

o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby

POTVRDENIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Odtlačok pečiatky

(Meno a priezvisko)
Podpis

Zbierka zákonov è. 99/2014

Miesto, dátum

(Začiatok/zmena/ukončenie) poskytovania podpornej energetickej služby:

IČO:
Miesto podnikania:

(Meno a priezvisko)

Poskytovateľ podpornej energetickej služby podľa § 16 ods. 1 písm. (doplní sa podľa žiadosti):

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky potvrdzuje splnenie povinnosti poskytovateľom podpornej energetickej služby
podľa § 16 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A. Fyzická osoba – podnikateľ

VZOR
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby

Príloha è. 3
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

číslo:

o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby

POTVRDENIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odtlačok pečiatky

(Meno a priezvisko)
Podpis

Zbierka zákonov è. 99/2014

Miesto, dátum

(Začiatok/zmena/ukončenie) poskytovania podpornej energetickej služby:

IČO:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

(Obchodné meno)

Poskytovateľ podpornej energetickej služby podľa § 16 ods. 1 písm. (doplní sa podľa žiadosti):

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky potvrdzuje splnenie povinnosti poskytovateľom podpornej energetickej služby
podľa § 16 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B. Právnická osoba
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

číslo:

o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní garantovanej energetickej služby

POTVRDENIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odtlačok pečiatky

(Meno a priezvisko)
Podpis

Zbierka zákonov è. 99/2014

Miesto, dátum

Dátum vydania (osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby/osvedčenia o odbornej
spôsobilosti energetického audítora):
(Začiatok/zmena/ukončenie) poskytovania garantovanej energetickej služby:

IČO:
Miesto podnikania:

(Meno a priezvisko)

Poskytovateľ garantovanej energetickej služby:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky potvrdzuje splnenie povinnosti poskytovateľom garantovanej energetickej služby
podľa § 19 ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

A. Fyzická osoba – podnikateľ

VZOR
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní garantovanej energetickej služby

Príloha è. 4
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

číslo:

o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní garantovanej energetickej služby

POTVRDENIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odtlačok pečiatky

(Meno a priezvisko)
Podpis

Zbierka zákonov è. 99/2014

Miesto, dátum

Dátum vydania (osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby/osvedčenia o odbornej
spôsobilosti energetického audítora):
(Začiatok/zmena/ukončenie) poskytovania garantovanej energetickej služby:

IČO:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

(Obchodné meno)

Poskytovateľ garantovanej energetickej služby:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky potvrdzuje splnenie povinnosti poskytovateľom garantovanej energetickej služby
podľa § 19 ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B. Právnická osoba
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.

VZOR
Žiadosť o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti
(Logo určenej
organizácie)

(Názov určenej organizácie)

Kód žiadateľa:
(Vyplní určená organizácia)

ŽIADOSŤ
o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti poskytovateľa garantovanej energetickej služby
podľa § 19 ods. 4 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín konania skúšky

Miesto konania skúšky

Priezvisko

Meno

Titul

Dátum narodenia

Trvalý pobyt
Ulica a číslo domu

PSČ

Kontaktné údaje
E-mail

Obec

Telefónne číslo

Zamestnávateľ (vyplní sa, iba ak je žiadateľ zamestnancom)
Názov
Sídlo

Identifikačné číslo

Adresa na odoslanie pozvánky na skúšku (vyplní sa, iba ak sa adresa na doručenie pozvánky na skúšku
nezhoduje s adresou trvalého pobytu)
Priezvisko

Ulica a číslo domu

.....................................
Dátum

Meno

PSČ

Titul

Obec

..........................................
Podpis

číslo:

OSVEDČENIE

Odtlačok pečiatky

Meno a priezvisko
Predseda skúšobnej komisie

Zbierka zákonov è. 99/2014

Miesto, dátum

Meno a priezvisko

o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby
podľa § 19 ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LOGO URČENEJ ORGANIZÁCIE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(Názov určenej organizácie)

VZOR
Osvedčenie

Príloha è. 6
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 99/2015 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa
menia a dopåòajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zruujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES
(Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
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100
VYHLÁKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 15. mája 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky è. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpeènosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností
v znení vyhláky è. 46/2014 Z. z.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod¾a § 30 ods. 1 písm. a) zákona
è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky è. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných èinností v znení vyhláky è. 46/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 1 bode 4.7. tretia veta znie: Sklon
jednoduchého rebríka, ktorý je urèený pomerom výky miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky rebríka od miesta opretia, musí by od
2,5 : 1 do 4 : 1..
2. V prílohe è. 1 bode 4.11. sa na konci druhej vety
bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to sa nevzahuje na prenosný rebrík, ktorý pod¾a
urèenia výrobcu mono poui na ukotvenie osobného
ochranného pracovného prostriedku proti pádu.13a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 13a znie:

13a) STN EN 795 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výky. Kotviace zariadenia (83 2629)..

3. V prílohe è. 6 bod 3.9. znie:
3.9. Ochranné zábradlie leenia musí by dvojtyèové..
4. V prílohe è. 6 bod 5.1. znie:
5.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa pod¾a úèelu a spôsobu pouitia pri stavebných prácach rozde¾ujú na pracovné polohovacie
systémy a systémy zachytenia pádu. Pracovné
polohovacie systémy sú tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami a bezpeènostným pásom. Systémy zachytenia pádu sú

tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami, zariadením na tlmenie pádu
a celotelovým bezpeènostným postrojom..
5. V prílohe è. 6 bode 5.5. prvá veta znie: Výber alebo
pouitie osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu musí zodpoveda dåke moného pádu
a podmienkam urèeným jeho výrobcom, prièom bezpeèná výka zachytenia padajúcej osoby je najmenej
1 m od úrovne moného dopadu..
6. V prílohe è. 6 bod 5.7. znie:
5.7. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia urèuje zhotovite¾
v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musí odola silám pôsobiacim pri páde. Statická sila
v smere pádu, ktorej má odola miesto ukotvenia,
je najmenej 15 kN, ak na základe statického výpoètu vykonaného v rámci posúdenia rizika nebola
urèená niia hodnota tejto sily. Súèasou technologického postupu musí by urèenie spôsobu
evakuácie osoby po zachytení pádu z výky alebo
do håbky a prostriedkov potrebných na jej evakuáciu. V blízkosti pracoviska, kde sa vykonávajú
práce vo výke a nad vo¾nou håbkou, musia by
k dispozícii prostriedky na evakuáciu osoby zachytenej po páde z výky alebo do håbky..
7. V prílohe è. 6 bode 7.2. písm. b) sa na konci pripája
slovo alebo.
8. V prílohe è. 6 bode 7.2. písm. c) sa za slovami vo
výke 1 m èiarka nahrádza bodkou a vypúa sa slovo
alebo.
9. V prílohe è. 6 bode 7.2. sa vypúa písmeno d).
10. V prílohe è. 8 body 2.11.1. a 2.11.2. znejú:
2.11.1. Ruène zdvíha bremeno jednoduchou kladkou môe jedna osoba do výky najviac 15 m
a dve osoby a viac osôb do výky najviac
25 m.
2.11.2. Najväèiu hmotnos zdvíhaného bremena
ustanovuje osobitný predpis.39).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 39 znie:

39) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách pri
ruènej manipulácii s bremenami..

11. V prílohe è. 9 bode 2.7. prvá veta znie: Ak pri lepení a po skonèení lepenia môu vzniknú pary vytvárajúce nebezpeèné zápalné alebo výbuné koncentrácie, musia sa vykona opatrenia na ochranu pred

Èiastka 32

poiarom a výbuchom, najmä sa musí vetra a nesmie
sa manipulova s otvoreným ohòom, fajèi, zvára alebo vykurova palivovým zariadením..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júna 2015.

Ján Richter v. r.
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101
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. mája 2015,
ktorou sa dopåòa vyhláka è. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z.
o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 140/2013 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a § 27a zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002 Z. z.
o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 140/2013 Z. z. ustanovuje:

V prílohe è. 1 písmeno f) znie:

Èl. I
Vyhláka è. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona è. 78/2012 Z. z. o bezpeènosti hraèiek a o zmene a doplnení zákona è. 128/2002

1.
2.
3.
4.

Z. z. o tátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebite¾a a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov v znení zákona
è. 140/2013 Z. z. a v znení vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 45/2014 Z. z. a vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 8/2015 Z. z. sa mení takto:

Látka
Tris(2-chlóretyl)fosfát TCEP
Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát
TDCP
Tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát
TCPP
Bisfenol A

f) Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky pouité v hraèkách, ktoré sú urèené na hranie pre deti vo
veku do 36 mesiacov alebo v iných hraèkách, ktoré
sú urèené na vkladanie do úst:

è. CAS
115-96-8
13674-87-8

Limitná hodnota
5 mg/kg (limit obsahu)*
5 mg/kg (limit obsahu)*

13674-84-5

5 mg/kg (limit obsahu)*

80-05-7

0,1 mg/l (migraèný limit) pod¾a metód
stanovených v technických normách2a)

Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) STN EN 71-10 Bezpeènos hraèiek.
Èas 10: Organické chemické zlúèeniny. Príprava vzoriek
a extrakcia (94 3094)
STN EN 71-11 Bezpeènos hraèiek. Èas 11: Organické chemické zlúèeniny.
Metódy analýzy (94 3094)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2015
okrem prvého bodu písm. f), ktoré nadobúda úèinnos
21. decembra 2015.

Peter Kaimír v. r.

.
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102
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo na základe § 5 ods. 4 zákona è. 437/2004 Z. z. o náhrade
za boles a o náhrade za saenie spoloèenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Veobecnej zdravotnej poisovne a o zriaïovaní rezortných, odvetvových, podnikových a obèianskych zdravotných poisovní v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 13. mája 2015 è. S02622-OL-2015 o ustanovení výky náhrady za boles a výky náhrady za saenie spoloèenského uplatnenia na rok 2015.
Cie¾om navrhovaného opatrenia je ustanovi výku náhrady za boles a výku náhrady za saenie spoloèenského
uplatnenia na rok 2015 z priemernej mesaènej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej tatistickým úradom Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda úèinnos 31. mája 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke è. 2/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono
doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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