
LEGISLATÍVA   
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  A EURÓPSKEJ  ÚNIE 

V OBLASTI  CHEMICKEJ  BEZPEČNOSTI 
  

 
LEGISLATÍVA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

 
 
Zákon  NR SR  č.  67/2010  Z. z.    o  podmienkach  uvedenia  chemických  látok a 
                                                         chemických  zmesí  na  trh  a  o zmene a 
                                                         doplnení   niektorých   zákonov –  
                                                         „chemický zákon“ 
(účinnosť od 1.4.2010 – okrem čl. II a IV, ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia a § 3 v čl. I, ktorý 
nadobúda  účinnosť  1.12.2010  a  § 4  v  čl. I,  ktorý nadobúda  účinnosť  1.6.2015, § 41 až 43  v čl. I  
stratili účinnosť 30.11.2010, § 44 až 47 v čl. I stratili účinnosť 31.5.2015 a § 48 v čl. I stráca účinnosť 
31.5.2017) 

Zmeny chemického zákona sú uvedené:  
v zákone č. 339/2012 Z. z., v zákone č. 319/2013 Z. z. a v zákone č. 262/2014  Z. z.  
 
Chemický zákon mení časti: 
zákona č. 145/1995 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z. a zákona č. 355/2007 Z. z. 
 
Chemický zákon dopĺňa časti: 
zákona č.128/2002 Z. z., zákona č.217/2003 Z. z., zákona č.125/2006 Z. z. a zákona č.355/2007 Z. z. 
 
Vykonávacie predpisy k chemickému zákonu: 
 
1.  Výnos MH SR č. 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo 

priradené číslo Európskeho spoločenstva  

 (účinný: od 1.5.2010) 

2.  Výnos MH SR č. 3/2010,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na 

klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí 

      (účinný: od 1.5.2010, ruší sa: od 31.5.2017) 

3.   Výnos MH SR č. 4/2013  

 ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 3/2010 
      (účinný: od 15.11.2013) 

Súvisiaci právny predpis: 

Výnos MH SR č. 8/2003  
o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok – „EINECS“ 

(účinný: od 1.1.2004, ruší sa: k 1.6.2015) 
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Na uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok v detergentoch na trh sa podľa § 8 
chemického zákona vzťahuje osobitný predpis – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 648/2004/ES o detergentoch. 

 
Zákon NR SR č. 319/2013 Z. z.  o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre 
sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – „biocídny zákon“ 
(účinný: od 1.11.2013 okrem čl. I § 20 ods. 9 až 11, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2014) 
 
Biocídny zákon ruší: 
zákon č. 217/2003 Z. z., zákon č. 152/2007 Z. z. a zákon č. 383/2003 Z. z.  

 
Biocídny zákon ruší časti: 
zákona č. 434/2004 Z. z. (čl. IV.), zákona č. 15/2006 Z. z. (čl. I.), zákona 95/2007 Z. z. (čl. III.), zákona 
č. 405/2008 Z. z.  (čl. II.),   zákona č. 489/2008 Z. z.  (čl. II.),   zákona č. 67/2010 Z. z. (čl. IV.),  zákona  
č. 339/2012 Z. z. -  čl. I. 

 

Biocídny zákon mení časti: 
zákona č. 145/1995 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. 

 

Biocídny zákon dopĺňa časti: 
zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. 

 
Súvisiaci právny predpis: 
Nariadenie  vlády  SR  č. 340/2013, ktorým  sa  ustanovuje  predmet,  náležitosti  a  sadzba  úhrad  a 

ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.  

(účinné: od 1.11.2013) 
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LEGISLATÍVA  EURÓPSKEJ  ÚNIE 

 
 
 
 
Nariadenie REACH    -   Nariadenie  Európskeho  parlamentu  a  Rady (ES)   
                                        č. 1907/2006/ES  o  registrácii,  hodnotení,  autorizácii   
                                        a obmedzovaní  chemikálií a  o  zriadení  Európskej      
                                        chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice    
                                        1999/45/ES   a  o  zrušení   nariadenia  Rady  
                                        č. 793/93/EHS a nariadenia  Komisie   č. 1488/94/ES,   
                                        smernice  Rady  76/769/EHS  a smerníc Komisie  
                                        91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
(účinné: od 1.6.2007)  

 
Nariadenie REACH upravili nasledovné právne predpisy: 
 
1.  Nariadenie č. 1354/2007/ES -  úprava REACH s ohľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska 

                                                       do EÚ 

       (účinné: od 23.11.2007) 
 

2.  Nariadenie č. 987/2008/ES  -  úprava Príloh IV a V „Výnimky z registrácie“ 

       (účinné: od 12.10.2008) 
 

3.  Nariadenie č. 1272/2008/ES (CLP)  -  články 57, 58 a 59 nariadenia CLP zmenili text nariadenia  

                                                                   REACH a jeho príloh 

       (účinné: od 20.1.2009)  
 

4.  Nariadenie č. 134/2009/ES  -   úprava Prílohy XI „Štandardný testovací režim“ 

       (účinné: od 20.2.2009) 
 

5.  Nariadenie č. 552/2009/ES  -   úprava Prílohy XVII „Obmedzenia“ 

       (účinné: od 27.6.2009) 
 

6.  Nariadenie č. 276/2010/EÚ  -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre dichlórmetán, lampové oleje, 
tekuté podpaľovače grilov a organociničité zlúčeniny“ 

       (účinné: od 2.4.2010)  
 

7.  Nariadenie č. 453/2010/EÚ  -  úprava Prílohy II „Karta bezpečnostných údajov“ 

       (účinné: od 20.6.2010) 
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8.  Nariadenie č. 143/2011/EÚ  -  úprava Prílohy XIV „Autorizačný zoznam“ 

       (účinné: od 21.2.2011) 
 
Úpravy -  Korigendá k nariadeniu č. 143/2011/EÚ: 
 
1.      Nariadenie č. 207/2011/EÚ  -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre difenyléter,   
                                                          pentabrómderivát a PFOS“ 
         (účinné: od 6.3.2011)  
 

2.    Nariadenie č. 252/2011/EÚ  -  úprava Prílohy I „Správa o chemickej bezpečnosti“ 

         (účinné: od 5.4.2011) 

 

3.     Nariadenie č. 253/2011/EÚ  -  úprava Prílohy XIII „Kritériá PBT a vPvB látok“ 

        (účinné: od 19.3.2011) 

 

4.     Nariadenie č. 366/2011/EÚ  -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre akrylamid“ 

        (účinné: od 5.5.2011) 

 

5.     Nariadenie č. 494/2011/EÚ  -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre kadmium“ 

  (účinné: od 10.5.2011) 
 
Úpravy  -  Korigendá k nariadeniu č. 494/2011/EÚ: 
 
1.     Nariadenie č. 109/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre CMR látky“ 

        (účinné: od 1.3.2012) 

 

2.     Nariadenie č. 125/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XIV „Autorizačný zoznam“ 

        (účinné: od 18.2.2012) 

 

3.     Nariadenie č. 412/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre dimetylfumarát“ 

        (účinné: od 5.6.2012) 

 

4.     Nariadenie č. 835/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre kadmium“ 

        (účinné: od 19.9.2012) 

 

5.     Nariadenie č. 836/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre olovo“ 

        (účinné: od 9.10.2012) 
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6.     Nariadenie č. 847/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre ortuť“ 

        (účinné: od 10.10.2012)  

 

7.     Nariadenie č. 848/2012/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre zlúčeniny fenylortuti“ 

        (účinné: od 10.10.2012) 

 

8.     Nariadenie č. 126/2013/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia“ 

        (účinnosť od 6.3.2013) 

 

9.     Nariadenie č. 348/2013/EÚ      -  úprava Prílohy XIV „Autorizačný zoznam“ 

        (účinné: od 21.4.2013) 

 

10.    Nariadenie č. 517/2013/EÚ      -  úprava REACH s ohľadom na pristúpenie Chorvátska do EÚ 

         (účinné: od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o  pristúpení Chorvátska) 

 

11.    Nariadenie č. 1272/2013/EÚ    -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre polycyklické aromatické 

                                                          uhľovodíky“ 

         (účinné: od 27.12.2013) 

 

12.    Nariadenie č. 301/2014/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Ďalšie obmedzenia pre zlúčeniny  

                                                          šesťmocného chrómu“ 

         (účinné: od 15.4.2014) 

 

13.    Nariadenie č. 317/2014/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre CMR látky“ 

         (účinnosť od 17.4.2014) 

 

14.    Nariadenie č. 474/2014/EÚ      -  úprava Prílohy XVII „Obmedzenia pre 1,4-dichlórbenzén“ 

         (účinné: od 29.5.2014) 

 

15.    Nariadenie č. 895/2014/EÚ      -  úprava Prílohy XIV „Autorizačný zoznam“ 

         (účinné: od 22.8.2014) 
 

16.    Nariadenie č. 2015/282/EÚ      -  úprava Príloh VIII, IX a X v súvislosti s rozšírenou  

                                                          jednogeneračnou štúdiou reprodukčnej toxicity 
         (účinné: od 13.3.2015) 
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Súvisiace právne predpisy: 
 
1.  Odporúčanie komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov 

 

2.  Nariadenie č. 1238/2007/ES, ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady ECHA 
(účinnosť od 24.10.2007) 

 

3.  Nariadenie č. 340/2008/ES o poplatkoch ECHA podľa nariadenia REACH (účinnosť od 20.4.2008) 
 Bolo zmenené a doplnené nariadením 254/2013/EÚ (účinnosť od 22.3.2013) a slovenské znenie 

bolo opravené vykonávacím nariadením Komisie 211/2014/EÚ (účinnosť od 10.3.2014) 

 

4.  Nariadenie č. 440/2008/ES, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia REACH 
(účinnosť aj uplatňovanie od 1.6.2008) 

 Bolo zmenené a doplnené nariadeniami 761/2009/ES (účinnosť od 27.8.2009), 1152/2010/EÚ 
(účinnosť od 12.12.2010), 640/2012/EÚ (účinnosť od 23.7.2012), 260/2014/EÚ (účinnosť 
od 22.3.2014) a 900/2014/EÚ (účinnosť od 24.8.2014) 

 

5.  Nariadenie č. 771/2008/ES, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady 
ECHA (účinnosť od 5.8.2008) 

 

6.  Odporúčanie komisie 2011/696/EÚ o vymedzení pojmu nanomateriál 

 

7.   Nariadenie č. 649/2012/EÚ o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (účinnosť od 16.8.2012, 

      uplatňovanie od 1.3.2014) 

  

 
Nariadenie CLP   -  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008/ES 
                                o  klasifikácii,  označovaní  a  balení  látok a  zmesí, o zmene,  
                                doplnení  a  zrušení  smerníc  67/548/EHS  a  1999/45/ES  a  o 
                                zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 
(účinné: od 20.1.2009)  

Nariadenie CLP upravili nasledovné právne predpisy: 
 
1.  Nariadenie č. 790/2009/ES     -  úprava Prílohy VI v súvislosti s 30. a 31.ATP smernice 67/548/EHS 

     (účinné: od 25.9.2009) 
 

2.  Nariadenie č. 286/2011/EÚ     -  úprava čl. 25 a 26 a Príloh I až VII 

     (účinné: od 19.4.2011, uplatňovanie: od 1.12.2012 pre látky a od 1.6.2015 pre zmesi) 
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3.  Nariadenie č. 618/2012/EÚ     -  úprava časti 3 Prílohy VI 

     (účinné: od 31.7.2012)  
 

4.  Nariadenie č. 487/2013/EÚ     -  úprava čl. 14 a 23 a Príloh I až VII CLP 

     (účinné: od 21.6.2013, uplatňovanie: od 1.12.2014 pre látky a od 1.6.2015 pre zmesi) 
 

5.  Nariadenie č. 517/2013/EÚ     -  úprava CLP s ohľadom na pristúpenie Chorvátska do EÚ 

     (účinné: od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska) 
 

6.  Nariadenie č. 758/2013/EÚ     -  úprava Prílohy VI 

     (účinné: od 13.8.2013) 
 

7.  Nariadenie č. 944/2013/EÚ     -  úprava Prílohy IV a VI CLP 

     (účinné: od 23.10.2013)  
 

8.  Nariadenie č. 605/2014/EÚ     -  zavedenie výstražných a bezpečnostných upozornení v  

                                                         chorvátskom jazyku a zmena prílohy VI CLP 

     (účinné: od 26.6.2014)  
 

9.  Nariadenie č. 1297/2014/EÚ      -  zmeny CLP v súvislosti s tekutými spotrebiteľskými detergentmi  

                                                            určenými na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie 

     (účinné: od 26.12.2014)  
 
Súvisiace právne predpisy: 
 
1.  Smernica 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 

týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok 
 

2.  Smernica 1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (účinná: od 
30.7.1999) 

3.  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES týkajúce sa definície mikro podnikov, malých podnikov 
a stredných podnikov 

 

4. Nariadenie č. 440/2010/EÚ o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia CLP 
(účinné: od 25.5.2010) 
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 Nariadenie o detergentoch   -   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)     
                                                     č.648/2004/ES o detergentoch 
 
(účinné: od 8.10.2005) 
 
 
Nariadenie o detergentoch upravili nasledovné právne predpisy: 
 
 
1.   Nariadenie č. 907/2006/ES -  upravujúce Prílohy III a VII 
      (účinné: od 11.7.2006) 
 
2.   Nariadenie č. 1336/2008/ES  -  prispôsobuje ho nariadeniu CLP  
      (účinné: od 20.1.2009) 
 
3.   Nariadenie č. 219/2009/ES  
      (účinné: 20.4.2009) 
 
4.   Nariadenie č. 551/2009/ES  -  upravujúce prílohy V a VI (výnimka pre povrchovo aktívnu látku) 
      (účinné: od 27.6.2009) 
 
5.   Nariadenie č. 259/2012/EÚ   -   upravujúce používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu  
                                                         v spotrebiteľských detergentoch určených na pranie a 
                                                         spotrebiteľských detergentoch pre automatické umývačky riadu 
     (účinné: od 19.4.2012) 
 
 
Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové 
rozprašovače 
 
Vyhláška MH SR č. 423/2001 Z. z. o podrobnostiach o metódach kontroly biologickej 
odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch 
a o požiadavkách pri uvádzaní na trh 
 
 
 
Vypracovala: 
RNDr. Soňa Masaryková 
Odbor preventívneho pracovného lekárstva 
Úrad verejného zdravotníctva SR 


