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PREDSLOV

Predslov

Problémy straty sluchu zapríčinené hlukom patria medzi 10 najčastejších chorôb z povolania, s ktorými 
sa v Európskej únii (EÚ) stretávame. Znížená sluchová citlivosť alebo hluchota zapríčinená škodlivými for-
mami hluku patrí medzi choroby, ktoré sú uvedené na európskom zozname chorôb z povolania1. Z údajov 
zozbieraných úradom EUROSTAT v rámci „Európskej štatistiky chorôb z povolania” (European Occupational 
Diseases Statistics – EODS) vyplýva, že v roku 2005 bolo v Európe (EU15) zaznamenaných približne 14 300 
prípadov straty sluchu spôsobených hlukom, čo predstavuje 11,5 prípadov na 100 000 zamestnaných ľudí. 
Je vhodné poukázať na to, že zo zistených prípadov tvoria asi 98 % muži, a že v 73 % prípadoch pracujú 
dané osoby vo výrobnom, baníckom a stavebnom odvetví.

Z posledného Európskeho prieskumu pracovných podmienok (European Working Conditions Survey – 
ESWC), ktorý v roku 2005 vykonala Dublinská nadácia vyplýva, že približne 20 % európskych pracovníkov 
je najmenej polovicu svojho pracovného času vystavených takým vysokým hladinám hluku, že musia 
kričať, aby ich kolegovia počuli.

Hoci je hluk v súčasnosti bežným problémom vo všetkých hospodárskych činnostiach, najmä vo výrob-
nom, baníckom a stavebnom odvetví, kde je hluku vystavených približne 35 % až 40 % pracovníkov, 
vyskytuje sa vo všetkých priemyselných odvetviach.

Následkom dlhodobého vystavenia hluku je rad obmedzení a zníženie práceschopnosti pracovníkov, 
ktorí trpia stratou sluchu. Obmedzuje ich pohyblivosť, možnosť znovu sa zamestnať alebo zmeniť 
činnosť, nehovoriac o negatívnom vplyve na kvalitu ich súkromného života a s tým súvisiace sociálne 
vylúčenie.

Okrem straty sluchu už postihnutých pracovníkov predstavuje samotný hluk zvýšené riziko nehôd na 
pracovisku v dôsledku sťaženia komunikácie vyplývajúceho zo samotnej činnosti. Popri problémoch so 
stratou sluchu hluk spôsobuje aj psychosociálne problémy, ako napríklad stres a nervozitu.

Táto situácia môže prispievať k zhoršenému vnímaniu príslušných odvetví zo strany verejnosti, čo sťažuje 
nábor mladých pracovníkov. Príčinou je, že takýto druh práce je menej atraktívny a je teda náročné 
udržať si skúsenejších pracovníkov, ktorí by mohli svoje vedomosti odovzdať budúcim generáciám.

Európa si za cieľ vytýčila kvalitu zamestnania. Základnou úlohou je znížiť počet prípadov straty sluchu 
spôsobených hlukom, pričom na dosiahnutí tohto cieľa sa musia podieľať všetci zúčastnení: zamest-
návatelia z každého odvetvia – najmä však tí z najhlučnejších odvetví, pracovníci, verejné orgány, 
poisťovne alebo vnútroštátne útvary zdravotnej starostlivosti, inšpektoráty práce a, samozrejme, malí a 
strední podnikatelia.

Európsky parlament a Rada prijali vo februári 2003 smernicu 2003/10/ES2 „Pracovníci vystavení rizikám 
v dôsledku hluku“, ktorá nahradila predošlú smernicu 86/188/EHS3, čím sa poskytli reálne a účinné pros-
triedky na plnenie tohto záväzku.

1. KOM(2003) 3297 konečné znenie prijaté 19. septembra 2003, Ú. v. EÚ L 238 z 25. 9. 2003, s. 28.

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15. 2. 2003, s. 38.

3. Smernica Rady 86/188/EHS z 12. mája 1986 týkajúca sa ochrany pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z vystavenia hluku na pracovisku, 
Ú. v. ES L 137 z 24. 5. 1986, s. 28.



Okrem toho by sme mali mať na pamäti, že „Stratégiou Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti v 
rokoch 2002 – 20064“, podporenou Radou a Európskym parlamentom5 a Európskym parlamentom6, sa 
požadovalo posilnenie kultúry prevencie rizík, účinné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva 
prostredníctvom vyškolených aktérov, ktorí si plne uvedomujú problémy, ktoré to zahŕňa, využívanie 
rôznych dostupných mechaniznov s cieľom podporovať postupy na skutočné zlepšenie, a nielen jedno-
duché dodržiavanie noriem. Na tento účel sa na vnútroštátnej úrovni prijali ciele na neustále znižovanie 
počtu pracovných nehôd a chorôb z povolania a táto príručka môže prispieť k ich dosiahnutiu.

V spolupráci s obidvoma stranami odvetvia sa v smernici Rady 2003/10/ES ustanovuje nezáväzný 
kódex s cieľom pomôcť zamestnávateľom a pracovníkom v hudobnom a zábavnom sektore uľahčiť 
dodržiavanie povinností stanovených v danej smernici. V tejto súvislosti táto príručka obsahuje oso-
bitnú kapitolu s praktickými a konkrétnymi ustanoveniami na pomoc pracovníkom a zamestnávateľom 
predovšetkým v hudobnom a zábavnom sektore, v ktorých pracovníci bývajú vystavení veľmi vysokým 
hladinám hluku.

Účelom tejto nezáväznej príručky, vypracovanej podľa smernice Rady 2003/10/ES, je napomôcť 
spoločnostiam, najmä malým a stredným podnikom, a všetkým jednotlivcom, ktorých sa prevencia rizík 
na pracovisku týka, implementovať ustanovenia tejto smernice. 

Napokon sa táto nezáväzná príručka musí použiť pri praktickej implementácii ustanovení smernice Rady 
2003/10/ES so zreteľom na opatrenia, ktoré treba podniknúť na prevenciu rizík spôsobených vystavením 
hluku na pracovisku, najmä odstraňovaním hluku pri zdroji a uprednostňovaním podpory kolektívnych 
ochranných opatrení pred osobnou ochranou. Táto príručka takisto môže pomôcť spoločnostiam vybrať 
najvhodnejšie riešenia na dosiahnutie efektívnych a účinných zlepšení v oblasti zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov. Cieľavedomá politika prevencie voči hluku je vlastne faktorom konkurencieschopnosti. 
Naopak, neuplatňovanie takejto politiky spôsobuje náklady, ktoré výrazne zaťažujú hospodárstva a 
spoločnosti, nehovoriac o ľudskom utrpení.

 Nikolaus G. van der Pas
 generálny riaditeľ

4. Správa Komisie: Prispôsobenie sa zmenám v práci a spoločnosti: nová stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci v 
rokoch 2002 - 2006, [KOM(2002) 118 konečné znenie] z 11. 3. 2002.

5. Uznesenie Rady z 3. júna 2002 týkajúce sa novej stratégie Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci v rokoch 2002 - 2006, Ú. v. 
ES C 161 z 5. 7. 2002, s. 1.

6. Uznesenie Európskeho parlamentu o správe Komisie: „Prispôsobenie sa zmenám v práci a spoločnosti: nová stratégia Spoločenstva v 
oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci v rokoch 2002-2006“ [KOM(2002) 118 konečné znenie], Ú. v. EÚ C 300 E z 11. 12. 2003, s. 290.
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Úvod

Smernica 2003/10/ES7 prijatá 6. februára 2003 Európskym 
parlamentom a Radou sa týka minimálnych požiadaviek 
na zdravie a bezpečnosť v súvislosti s vystavením pra-
covníkov rizikám spôsobeným hlukom a je výsledkom 
záverov analýzy desiatich rokov uplatňovania smernice 
Rady 86/188/EHS8.

Smernicou 86/188/EHS sa v skutočnosti ustanovilo pre-
hodnotenie týchto požiadaviek zo strany Rady (článok 
10), podľa návrhu Komisie, s cieľom zohľadniť skúsenosti 
získané počas uplatňovania smernice, technický pokrok 
a vedecké poznatky v danej oblasti.

Vystavenie fyzikálnym rizikám,* 1990–2005(%)

* % vystavenie počas doby odpovídajúcej štvrtine pracovnej doby alebo dlhšie

Vibrácie

Hluk

Nízke teploty

Dýchanie dymu,
 výparov, prachu

Manipulácia s chemickými
 výrobkami / látkami

Žiarenie

Bolestivé,
 únavné polohy

Opakované pohyby
 rúk alebo ramien

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15. 2. 2003, s. 38.

8. Smernica Rady 86/188/EHS z 12. mája 1986 o ochrane pracovníkov pred 
rizikami týkajúcimi sa vystavenia hluku pri práci, Ú. v. ES L 137 z 24. 5. 1986, s. 
28.

Okrem toho v oznámení9 o svojom programe v oblasti 
bezpečnosti, hygieny a zdravia na pracovisku Komisia 
zamýšľala prijať opatrenia na posilnenie bezpečnosti na 
pracovisku, ktorými by sa rozšíril rozsah pôsobnosti smer-
nice 86/188/EHS a zároveň prehodnotili limitné hodnoty. 
Vo svojom uznesení z 21. decembra 198710Rada srdečne 
privítala program Komisie a zdieľala jej stanoviská, pričom 
zdôraznila potrebu zlepšiť ochranu pracovníkov na pra-
covisku z hľadiska zdravia a bezpečnosti. V septembri 
1990 prijal Európsky parlament uznesenie, ktorým vyzval 
Komisiu, aby vypracovala osobitnú smernicu v oblasti 
rizík vyplývajúcich z hluku, vibrácií a všetkými ďalšími 
fyzikálnymi faktormi na pracovisku. 

Po prijatí smernice (2002/44/ES11) o vibráciách Európskym 
parlamentom a Radou bol z pohľadu týchto dvoch 
inštitúcií správny okamih na uvedenie opatrení na 
ochranu pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z hluku, 
vzhľadom na jeho vplyv na zdravie a bezpečnosť pracov-
níkov, najmä poškodenie sluchu.

% pracovníkov vystavených hluku

Ženy

Všetci pracovníci

Ostatné služby

Zdravotníctvo a sociálna práca

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana

Nehnuteľnosti

Finančné sprostredkovanie

Doprava a komunikácie

Hotely a reštaurácie

Veľkoobchod a maloobchod

Stavebníctvo

Dodávka elektriny, plynu a vody

Výroba a baníctvo

Poľnohospodárstvo a rybárstvo

Muži

0 2 4 6 8 10 12 14 16

0 2 4 6 8 10 12 14 16

9. Ú. v. ES C 28 z 3. 2. 1988, s. 3.

10. Ú. v. ES C 28 z 3. 2. 1988, s. 1.

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, vyplýva-
júcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutých pôsobením fyzikál-
nych faktorov (vibrácie), Ú. v. ES L 177 zo 6. 7. 2002, s. 3.
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Zo štvrtého Európskeho prieskumu pracovných podmienok 
(ESWC)12, ktorý v roku 2005 vykonala Dublinská nadácia 
vyplynulo, že približne 30 % európskych pracovníkov je 
vystavených hluku najmenej štvrtinu svojho pracovného 
času. Toto vystavenie hluku je v súčasnosti bežným prob-
lémom vo všetkých hospodárskych odvetviach, najmä vo 
výrobnom, baníckom, stavebníckom, poľnohospodárskom, 
rybárskom a dopravnom odvetví, kde je hluku vystavených 
25 % až 46 % pracovníkov. Zo všetkých pracovníkov je 
hluku vystavených dvakrát viac mužov ako žien. 

Z prieskumu ESWC takisto vyplýva, že približne 7 % 
európskych pracovníkov si myslí, že vplyv práce na ich 
zdravie má formu problémov so sluchom. Toto riziko je 
predovšetkým zreteľné vo výrobnom, baníckom, staveb-
níckom a dopravnom odvetví, zatiaľ čo vo finančnom 
sektore prakticky neexistuje. 

Navyše aj podľa výsledkov ad hoc modulu „Pracovné 
úrazy a zdravotné problémy súvisiace s prácou“ v rámci 
zisťovania pracovných síl (Labour Force Survey - LFS) vyko-
nanom v roku 1999 približne 0,1 % odpovedí preukázalo, 
že pracovníci trpia problémami so sluchom, ktoré podľa ich 
názoru začali alebo sa zhoršili v práci. To by naznačovalo, 
že problémy so sluchom má asi 200 000 európskych pra-
covníkov (aktívnych alebo na dôchodku). Každý rok sa 
tieto čísla zvyšujú o tisícky nových prípadov straty sluchu 
označených ako choroba z povolania.

Podľa údajov v rámci projektu EODS pre referenčný 
rok 2005 je strata sluchu na štvrtom mieste v rebríčku 
10 chorôb z povolania s najpočetnejším výskytom v 
Európskej únii s 10 590 zaznamenanými prípadmi v 
12 členských štátoch, ktoré poskytli údaje (t. j. približne 
14 300 prípadmi pri extrapolovaní na 15 členských štátov 
EÚ). To predstavuje výskyt13 9,5 na 100 000 zamest-
naných ľudí.

12. ESWC je skratkou pre European Survey of Working Conditions (Európsky 
prieskum pracovných podmienok).

13. Eurostat – Údaje – Demografické a sociálne podmienky – Zdravie – 
Zdravie a bezpečnosť pri práci 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/ewcs2005/index.htm 

Na základe týchto údajov, najnovších vedeckých poznatk-
ov, potrebe zahrnúť všetky odvetvia – keďže smernica 
86/188/EHS sa netýka námornej a vzdušnej prevádzky – 
a v súlade s hlavnými zásadami prevencie stanovenými 
v smernici 89/391/EHS14 (rámcová smernica), najmä s 
požiadavkou, že opatrenia kolektívnej ochrany musia 
mať prednosť pred opatreniami individuálnej ochrany 
a existenciou medzinárodných právnych predpisov o 
hladinách hluku Komisia predstavila novú smernicu, 
ktorá bola definitívne prijatá Európskym parlamentom 
a Radou 6. februára 2003.

V neposlednom rade treba zdôrazniť, že na základe 
požiadaviek smernice 2003/10/ES, ktorou sa znižujú 
hladiny hluku, pri ktorých musia zamestnávatelia 
podniknúť rôzne kroky na zníženie a kontrolu hluku 
pri práci, by si mali byť všetci zamestnávatelia vedomí, 
že ich priestory alebo miesta výkonu práce by teraz 
mohli spadať do pôsobnosti tejto smernice. Tradične 
hlučné sektory si riziko hluku uvedomujú, ale úrady, 
materské škôlky, školy, rekreačné zariadenia, jasle, 
tlačiarne v budovách, oddelenia pôšt na triedenie 
zásielok, malé výrobné prevádzky, atď. by sa mohli po 
prvýkrát ocitnúť na dolnej akčnej hladine 80 dB(A), v 
dôsledku čoho pre nich vyplýva povinnosť aktívne 
chrániť svojich pracovníkov pred rizikom vyplýva-
júcim z hluku v súlade s touto smernicou.

Je preto nevyhnutné, aby všetci zamestnávatelia zvážili 
riziká vyplývajúce z hluku na ich pracoviskách, pričom si 
uvedomili, že nesú výlučnú zodpovednosť (bez ohľadu 
na to, aká je spoločnosť malá, ako málo pracovníkov 
zamestnáva alebo o aký sektor ide) za ochranu svojich 
pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z vystavenia 
hluku tam, kde hluk na pracovisku existuje alebo vzniká 
z pracovnej činnosti.

14. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú. 
v. ES L 183, z 29. 6. 1989, s. 1.
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Štruktúra smernice

Nová smernica 2003/10/ES, založená na článku 
137 Zmluvy o založení Európskej únie, má oveľa 
priehľadnejšie členenie, keďže sa ako 17. samostatná 
smernica pridržiava preventívneho prístupu smernice 
89/391/EHS (rámcová smernica).

Smernica 86/188/EHS, ktorá vznikla na inom právnom 
základe (článok 100 Zmluvy o založení Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva), sa však nepridržiavala 
tohto preventívneho prístupu. V dôsledku toho smerni-
ca neumožňovala stanovenie jasných cieľov: predchád-
zanie riziku, posúdenie neodvrátiteľných rizík, riešenie 
rizík pri zdroji uprednostňovaním kolektívnych opatrení 
pred opatreniami individuálnej ochrany. 

Smernicou 89/391/EHS sa ustanovujú hlavné zásady 
prevencie a najmä povinnosti a zodpovednosti 
zamestnávateľov. Tieto zásady treba uplatňovať mutatis 
mutandis, najmä v prípade hodnotenia rizika, opatrení na 
prevenciu alebo zníženie vystavenia pracovníkov hluku, 
prostredníctvom obmedzovania vystavovania, zdravot-
ných prehliadok, ako aj osobných informácií, školení, 
konzultácií a účasti pracovníkov na tomto procese.

Cieľ

V článku 1 novej smernice 2003/10/ES sa stanovujú 
minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred 
rizikami v súvislosti s ich zdravím a bezpečnosťou, ktoré 
vyplývajú alebo môžu vyplývať z vystavenia hluku, 
najmä pred rizikom poškodenia sluchu. Tieto ustano-
venia sa týkajú činností, pri výkone ktorých pracovníci 
sú alebo by mohli byť vystavení rizikám vyplývajúcim z 
hluku, v dôsledku ich práce.

Cieľom smernice 2003/10/ES je znížiť riziká 
vyplývajúce z vystavenia pracovníkov hluku
(článok 1)

Rozsah pôsobnosti

Nová smernica 2003/10/ES sa vzťahuje na všetky sektory 
bez výnimky (článok 1 ods. 2). Jediné možné výnimky sú 
zahrnuté v článku 2 ods. 2 smernice 89/391/EHS, konkrétne 
„kde sú s ňou nevyhnutne v rozpore charakteristiky vlastné 

pre určité osobitné činnosti verejných služieb, ako sú 
napríklad ozbrojené sily, polícia alebo pre určité osobitné 
činnosti služieb civilnej ochrany”. Na druhej strane smer-
nica 86/188/EHS nezahŕňa vzdušnú a námornú navigáciu, 
a teda ani pracovníkov v týchto sektoroch dopravy.

Smernica 2003/10/ES sa vzťahuje na 
všetky sektory bez výnimky.
(článok 1 ods. 2)

Definície

V novej smernici 2003/10/ES sa jasným spôsobom (bez 
použitia zložitých matematických vzorcov) zjednodušujú 
rôzne fyzikálne parametre, ktoré sa používajú na pred-
povedanie rizika. V tomto ohľade ide o návrat k medz-
inárodnej norme ISO 1999/1990 v zjednodušenom znení.

Definície:
Vrcholový akustický tlak „ •	 ρpeak“
Denná hladina vystavenia hluku „•	 LEX,8h dB(A)“
Týždenná hladina vystavenia hluku „L•	 EX,8h“

Limitná hodnota vystavenia a akčné hod-
noty vystavenia 

V smernici Rady 2003/10/ES sa zavádzajú pojmy „lim-
itná hodnota vystavenia“ a „akčná hodnota vystavenia“, 
ktoré umožňujú zamestnávateľom optimalizovať imple-
mentáciu smernice, najmä posúdenie rizík, ktorým sú 
alebo by mohli byť pracovníci počas práce vystavení.

Nová limitná hodnota vystavenia zavedená v smernici 
2003/10/ES sa stanovuje na nižšej úrovni ako v smer-
nici 86/188/EHS a pre spoločnosti predstavuje prijateľnú 
hladinu hluku, ktorá nemá žiadne následky na zdravie a 
bezpečnosť pracovníkov. Pokiaľ ide o vystavenie hluku, 
riziko sa zvyšuje s narastajúcimi hodnotami vystavenia, 
a preto je potrebné uplatňovať úmerné opatrenia na 
odstránenie tohto rizika bez toho, aby sa kedykoľvek 
prekročila limitná hodnota.

Nová limitná hodnota je stanovená na LEX,8h = 87dB(A) 
pre dennú hladinu vystavenia hluku (vážený priemer 

HLAVNé ROZDIELy MEDZI SMERNICOU 2003/10/ES A 
PREDOšLOU SMERNICOU 86/188/EHS

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
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hladiny vystavenia a trvania počas osemhodinového 
pracovného dňa) a na ρpeak  = 200 Pa pre vrcholový aku-
stický tlak. 

V smernici 86/188/EHS sa stanovili hodnoty  
LEX,8h = 90dB(A) pre denné osobné vystavenie hluku a 
ρpeak = 200 Pa pre akustický tlak.

Limitné hodnoty vystavenia:
LEX,8h = 87 dB(A) a ρpeak = 200 Pa

Táto hodnota sa nesmie za žiadnych okol-
ností prekročiť!!! 
(článok 3)

 

Pri uplatňovaní limitnej hodnoty vystavenia sa pri 
určovaní efektívneho vystavenia pracovníka berie do 
úvahy tlmenie osobnými chráničmi sluchu, ktoré pra-
covník používa. 

V porovnaní so smernicou 86/188/EHS sa v smer-
nici 2003/10/ES stanovujú dve hodnoty vystave-
nia, pri ktorých sa vyžaduje konanie: jedna vyššia  
[LEX,8h = 85 dB(A) a ρpeak = 140 Pa] a jedna nižšia  
[LEX,8h = 80 dB(A) a ρpeak = 112 Pa]. Tieto hodnoty, ktoré 
možno prekročiť, si vyžadujú konanie bez toho, aby 
sa za akýchkoľvek okolností prekročila limitná hod-
nota vystavenia. To zamestnávateľom umožňuje, aby 
prijali preventívne opatrenia na odstránenie rizika 
vyplývajúceho z vystavenia pracovníka hluku vhod-
ným a pružným spôsobom. Ak sa prekročí horná akčná 
hodnota vystavenia, zamestnávateľ je podľa smernice 
povinný zaviesť a udržiavať program technických alebo 
organizačných opatrení so zámerom znížiť vystavenie 
hluku, napríklad poskytovaním zdravotných prehliadok 
sluchu pracovníkov.

Ak sa prekročí horná akčná hodnota vys-
tavenia:
LEX,8h ≥ 85 dB(A) a ρpeak ≥ 140 Pa

Zamestnávateľ musí:
Zaviesť a implementovať program technických •	
a(alebo) organizačných opatrení zameraných na 
zníženie vystavenia hluku (článok 5 ods. 2)
Pracovníkom, ktorí sú pri práci vystavení hluku, •	
poskytnúť informácie a školenie súvisiace s riz-
ikami vyplývajúcimi z vystavenia hluku (článok 8)
Označiť vhodnými značkami pracoviská, na ktorých •	
môžu byť pracovníci vystavení hluku presahujúcemu 
horné akčné hodnoty vystavenia (článok 5 ods. 3)
Pracovníci majú právo dať si skontrolovať sluch •	
lekárom alebo inou kvalifikovanou osobou v 
zodpovednosti lekára v súlade s vnútroštátnym 
právom a(alebo) praxou (článok 10 ods. 2)

Pracovníci používajú:
Osobné chrániče sluchu, ak sa dosiahne alebo •	
prekročí horná akčná hodnota vystavenia (článok 
6 ods. 1 písm. b))

 

Okrem toho, ak pracoviská alebo pracovníci môžu byť 
vystavení hluku presahujúcemu hornú akčnú hodnotu 
vystavenia, LEX,8h ≥ 85 dB(A) a ρpeak ≥ 140 Pa, zamestnávateľ 
musí pracovníkom poskytnúť školenie a informácie o 
rizikách, ktorým sú vystavení, a v prípade, kde je to možné 
a kde to riziko vystavenia opodstatňuje, zamestnávateľ 
musí pracoviská označiť vhodnými značkami na 
obmedzenie vstupu na ne a pracovníkom ponúknuť pre-
ventívne audiometrické vyšetrenie.
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Ak sa vystavenie pohybuje medzi:
LEX,8h = 80 a 85 dB(A) a ρpeak = 112 a 140 Pa

zamestnávateľ zabezpečí, aby:
Pracovníci, ktorí sú pri práci vystavení hluku, •	
dostali informácie a školenie súvisiace s rizikami 
vyplývajúcimi z vystavenia hluku (článok 8)
Pracovníci dostali k dispozícii osobné chrániče •	
sluchu (článok 6 ods. 1 písm. a))
Pracovníkom, ktorí sú vystavení riziku, bolo k •	
dispozícii preventívne audiometrické vyšetrenie 
(článok 10 ods. 2)

Napokon, ak sú pracovníci na pracovisku vystavení 
hladine hluku, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 
dolná akčná hodnota, LEX,8h ≥ 80 dB(A) a ρpeak ≥ 112 Pa, 
zamestnávateľ musí poskytnúť informácie a školenie 
primerané rizikám vyplývajúcim z vystavenia hluku, 
napríklad poskytovaním pracovníkom možnosť pre-
ventívneho audiometrického vyšetrenia.

Ak sa prekročia dolné akčné hodnoty 
vystavenia:
LEX,8h ≥ 80 dB(A) a ρpeak ≥ 112 Pa

Zamestnávateľ musí:
Informovať pracovníkov (článok 8)•	
školiť pracovníkov (článok 8)•	
Dať pracovníkom k dispozícii osobné chrániče •	
sluchu (článok 6 ods. 1 písm. a))
Poskytovať pracovníkom preventívne audiomet-•	
rické vyšetrenie (článok 10 ods. 2)

 

Určenie a zhodnotenie rizík

V novej smernici 2003/10/ES sa uvádzajú osobitné 
ustanovenia týkajúce sa určovania a hodnotenia rizík 
zo strany zamestnávateľov. Smernica 86/188/EHS však 
nebola v tomto ohľade dostatočne jednoznačná, najmä 
pokiaľ ide o hladinu a typ vystavenia, limitné hod-
noty, priame a nepriame vplyvy na zdravie pracovníkov, 
odporúčania výrobcov zariadení o emisiách hluku, exist-
enciu alternatívneho pracovného zariadenia, zdravotné 
prehliadky, vzájomné pôsobenie hluku a ototoxických 
látok alebo hluku a vibrácií alebo hluku a varovných 
signálov s cieľom predchádzať nehodám, atď.

Zhodnotenie rizika:
(článok 4)

Zamestnávateľ hodnotí a v prípade potreby meria 
hladinu hluku.

Metódy môžu zahŕňať odber reprezentatívnych 
vzoriek.

Zohľadnia sa tieto faktory:
Hladina, typ a dĺžka trvania vystavenia•	
Limitné hodnoty vystavenia•	
Akčné hodnoty vystavenia•	
Osobitne citlivé rizikové skupiny •	
Vzájomné pôsobenie hluku a ototoxických látok •	
a vibrácií
Vzájomné pôsobenie hluku a varovných signálov•	
informácie o hladinách emisie hluku zariadenia•	

Ustanovenia zamerané na vyhýbanie  sa 
vystaveniu hluku alebo na jeho znižovanie

Smernica 2003/10/ES je v tejto oblasti oveľa konkrétnejšia, 
pretože sa v nej uvádzajú určité aspekty, ktoré musí 
zamestnávateľ zohľadniť pri predchádzaní alebo 
znižovaní vystavenia. Vždy sa uprednostňujú kolektívne 
opatrenia pred opatreniami osobnej ochrany. V smer-
nici 2003/10/ES sa rovnako uvádzajú aj ustanovenia, na 
základe ktorých môže zamestnávateľ prijať okamžité 
opatrenia v prípade, že sa limitné hodnoty vystavenia 
prekročia.

Ustanovenie zamerané na vyhýbanie sa 
vystaveniu hluku alebo na jeho znižovanie:
(článok 5)

Zamestnávateľ musí brať do úvahy technický pok-
rok a zavedie a implementuje program technick-
ých a(alebo) organizačných opatrení

Prvky, ktoré treba vziať do úvahy:
Alternatívne pracovné metódy•	
Výber vhodného pracovného zariadenia•	
Návrh a usporiadanie pracoviska•	
Informácie a školenie pracovníkov•	
Technické prostriedky na zníženie hluku šíreného •	
vzduchom a pevnými konštrukciami 
Programy údržby pre pracovné zariadenie•	
Organizáciu práce•	
Označenie•	
Poskytnutie osobných ochranných prostriedkov •	
(OOP)
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Osobné ochranné prostriedky (OOP)

Smernica 2003/10/ES je v tomto ohľade jednoznačná. 
„Ak sa inými prostriedkami nedá zabrániť rizikám 
vznikajúcim z vystavenia hluku”, v smernici sa povoľuje 
používanie osobných chráničov sluchu ako poslednej 
možnosti s cieľom dodržať limitnú hodnotu vystavenia. 
Chrániče musí pracovníkom poskytovať zamestnávateľ 
a musia byť v súlade s ustanoveniami smernice  
89/656/EHS15 a smernice 89/391/EHS bez toho, aby 
bola dotknutá smernica 89/686/EHS16 týkajúca sa zák-
ladných podmienok na výrobu OOP.

Osobné ochranné prostriedky:
(článok 6)

Ak sa inými prostriedkami nedá zabrániť rizikám 
vznikajúcim z vystavenia hluku, zamestnávateľ 
musí svojím pracovníkom poskytnúť osobné 
chrániče sluchu 

Podmienky:
Ak vystavenie hluku presahuje „dolné akčné •	
hodnoty”, zamestnávateľ pracovníkom poskytuje 
osobné chrániče sluchu.
Ak sa vystavenie rovná „horným akčným hod-•	
notám” alebo ich presahuje, pracovníci musia 
používať osobné chrániče sluchu
Možnosť odstránenia rizika alebo jeho zníženia na •	
minimum

 

Zdravotné prehliadky

Toto je základný prvok, keďže hluk predstavuje riziko, ktoré 
postupne poškodzuje zdravie vystavených pracovníkov. V 
prípade, keď vystavenie presiahuje akčné hodnoty, zákon-
odarca ustanovuje kontrolu jednotlivcov zameranú na 
poskytovanie zdravotných prehliadok a včasné diagnos-
tikovanie akejkoľvek straty sluchu v dôsledku hluku.

V smernici 2003/10/ES sa pracovníkom poskytuje 
možnosť vyšetrenia sluchu lekárom alebo inou vhodne 
kvalifikovanou osobou v prípade, že dôjde k prekročeniu 
hornej akčnej hodnoty vystavenia [LEX,8h> 85 dB(A) a 
ρpeak> 140 Pa] a možnosť preventívneho audiometrick-
ého vyšetrenia, ktoré musí byť pracovníkom k dispozícii 
v prípade, ak dôjde k prekročeniu dolnej akčnej hod-
noty vystavenia [LEX,8h> 80 dB(A) a ρpeak> 112 Pa].

15. Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdra-
votných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných 
ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku, Ú. v. ES. L 393 z 
30. 12. 1989, s. 18.

16. Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných pros-
triedkov, Ú. v. ES L 399 z 30. 12. 1989, s. 18.

V prípade identifikovateľného zhoršenia sú pracovníci 
informovaní a zamestnávateľ musí prehodnotiť riziká a 
opatrenia na ich odstránenie alebo zníženie.

V porovnaní s týmto bola smernica 86/188/EHS menej 
prísna, najmä pokiaľ ide o typ vyšetrení a hladiny vys-
tavenia, ako aj prehodnotenie rizík a opatrenia, ktoré sa 
majú prijať.

Zdravotné prehliadky:
(článok 10)

Pracovníci majú možnosť dať si vyšetriť sluch, ak •	
vystavenie presahuje 85 dB(A) a(alebo) ρpeak = 140 Pa
Pracovníci môžu využiť preventívne audiomet-•	
rické vyšetrenie, ak vystavenie presahuj 80 dB(A) 
a(alebo) ρpeak = 112 Pa

 

Odchýlky 

Smernica Rady 2003/10/ES sa týka všetkých sektorov 
bez výnimky. Vo výnimočných situáciách však môžu 
členské štáty povoliť výnimky v súvislosti s ustanove-
niami týkajúcimi sa používania osobných ochranných 
prostriedkov. Tieto výnimky možno povoliť za pod-
mienky, že riziká sú znížené na minimum a príslušní pra-
covníci podliehajú dodatočnej zdravotnej prehliadke. 
Tieto odchýlky sa prehodnocujú každé štyri roky a 
členské štáty musia Komisii zaslať zoznam povolených 
výnimiek.

Odchýlky:
(článok 11)

Vo výnimočných situáciách•	
Zabezpečenie zníženie rizík na minimum•	
Dodatočné zdravotné prehliadky•	
Prehodnotenie každé štyri roky •	
Odvolanie hneď, ako okolnosti odôvodňujúce ich •	
povolenie prestanú existovať

 

Informovanie a školenie pracovníkov, kon-
zultácia s nimi a ich účasť

Nová smernica založená na rámcovej smernici  
89/391/EHS je v týchto kapitolách veľmi jasná a pod-
robná. Zamestnávateľov zaväzuje poskytovať pracov-
níkom informácie a vhodné školenia v prípade, že 
sú vystavení hladinám hluku, ktoré sa rovnajú alebo 
presahujú akčné hodnoty vystavenia. Rovnako sa v 
nej ustanovuje konzultácia s pracovníkmi a ich účasť 
a(alebo) účasť ich zástupcov v procese posudzovania 
rizík, stanovovania opatrení, ktoré sa majú prijať s 
cieľom odstrániť tieto riziká, ako aj výbere osobných 
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chráničov sluchu. Smernica 86/188/EHS sa týmto otáz-
kam vôbec nevenuje.

školenie je nevyhnutné z dôvodu implementácie a 
dodržiavania týchto právnych predpisov, ako aj z dôvodu 
zabezpečenia primeranej ochrany pracovníkov pri práci. 
Je takisto mimoriadne dôležité, aby si pracovníci uvedomili 
dôvody a pochopili nutnosť konkrétnych opatrení, ako aj 
dôvod ich výberu. Čo sa týka OOP, nevyhnutné je nielen to, 
aby sa poskytovali a používali správne a primerané OOP, ale 
aj to, aby pracovníci poznali dôvody a spôsob používania 
OOP v záujme dosiahnutia najlepšej ochrany. školenie o 
používaní a nosení OOP pre jednotlivcov je nutné a v prí-
pade, že k nemu nedôjde môže viesť k spokojnosti a(alebo) 
k predpokladu, že sa dosiahol určitý stupeň ochrany, čo v 
skutočnosti nemusí zodpovedať pravde (napríklad ak sa 
OOP nenosí, alebo nepoužíva správne).

Informovanie a školenie pracovníkov, 
konzultácia s nimi a ich účasť:
(články 8 a 9)

O povahe hluku•	
O prijatých opatreniach•	
O limitných hodnotách vystavenia a akčných •	
hodnotách vystavenia
O výsledkoch hodnotenia rizika•	
O správnom používaní chráničov sluchu•	
O podmienkach, za ktorých majú pracovníci •	
právo na zdravotnú prehliadku
O výbere chráničov sluchu, atď.•	

 

Kódex správania

V porovnaní so smernicou 86/188/EHS a zohľadnením 
osobitného charakteru hudobného a zábavného sektoru 
sa v smernici 2003/10/ES od členských štátov vyžaduje, 
aby zostavili kódex správania na pomoc pracovníkom a 
zamestnávateľom v týchto sektoroch, aby splnili právne 
povinnosti, ktoré sa ich týkajú. S cieľom zostaviť kódex 
správania pre tento konkrétny sektor majú členské štáty 
možnosť využiť prechodné obdobie dvoch rokov, t. j. do 
15. februára 2008.

Kódex správania:
(článok 14)

“Pomoc pracovníkom a zamestnávateľom v hudob-
nom a zábavnom sektore, aby splnili svoje právne 
povinnosti”

Implementácia odložená o dva roky

15. 2. 2008

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie 
súladu so smernicou 2003/10/ES do 15. februára 2006.

S cieľom zohľadniť osobitné okolnosti sa v smernici 
2003/10/ES členským štátom povoľuje odloženie trans-
pozície uplatňovania ustanovení článku 7 „Obmedzenie 
vystavenia" v prípade posádok na palubách námorných 
lodí o ďalších päť rokov, t. j. do 15. februára 2011.

Transpozícia:
(článok 17)

15. 2. 2006
"Aby sa zobrali do úvahy osobitné podmienky, 
členské štáty môžu, ak je to potrebné, mať ďalšie 
obdobie piatich rokov od 15. februára 2006, to 
znamená spolu osem rokov, na zavedenie ustano-
vení článku 7, keď ide o posádku na palubách 
námorných lodí."

15. 2. 2011
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Ustanovenie Smernica 86/188/EHS o hluku Nová smernica 2003/10/ESo hluku 

Zníženie rizika na najnižšiu prakticky dosiahnuteľnú úroveň odstránenie pri zdroji alebo zníženié na minimum

Zhodnotenie a, v prípade 
potreby, meranie vys-
tavenia

kde sa hluk vyskytuje kde pracovníci sú alebo môžu byť vystavení riziku

Doba hodnotenia pracovný deň pracovný deň alebo jeden týždeň

Informovanie a školenie 
pracovníkov a ich zástup-
cov

nad 85 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny

nad 80 dB(A) denného/týždenného vystavenia a 
135 dB(C) vrcholovej hladiny

Zdravotné prehliadky osvedčený postup pri hodnote 90 dB(A) a viac
pravidelne vystavení 85 dB(A) a viac denného 
vystavenia alebo 137 dB(C) vrcholovej hladiny

Právo pracovníkov na 
vyšetrenia sluchu / audio-
metrické vyšetrenia

nad 85 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny

nad 85 dB(A) denného/týždenného vystavenia a 
137 dB(C) vrcholovej hladiny. K dispozícii už pri 
hodnote 80 dB(A) a 112 Pa tam, kde sa zazname-
nalo riziko

Sprístupnenie chráničov 
sluchu

nad 85 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny

nad 80 dB(A) denného/týždenného vystavenia a 
135 dB(C) vrcholovej hladiny

Nosenie chráničov sluchu
nad 90 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny

pri 85 dB(A) dennom/týždennom vystavení a 
137 dB(C) vrcholovej hladiny; chrániče na odstráne-
nie rizika alebo jeho zníženie na minimum

Limit vystavenia ---------
87 dB(A) denného/týždenného vystavenia a 
140 dB(C) vrcholovej hladiny v blízkosti ucha

Program kontrolných 
opatrení

nad 90 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny

nad 85 dB(A) denného vystavenia a 137 dB(C) 
vrcholovej hladiny

Vymedzenie priestorov, 
ich označenie a obmedze-
nie vstupu

kde je prakticky dosiahnuteľné nad 90 dB(A) den-
ného vystavenia a 140 dB vrcholovej hladiny

nad 85 dB(A) denného/týždenného vystavenia a 
137 dB(C) vrcholovej hladiny 

Informovanie zástupcov 
pracovníkov

nad 85 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny (zhodnotenia)
nad>90 dB(A) denného vystavenia a 140 dB 
vrcholovej hladiny (programy opatrení)

Odvoláva sa na smernicu 89/391/EHS

Odchýlky
priemerovanie týždenného vystavenia
používanie chráničov sluchu, kde je zdravie a 
bezpečnosť ohrozené

použitie chráničov sluchu, kde je zdravie a 
bezpečnosť ohrozené

Prechodné obdobia ---------
dodatočné prechodné obdobie pre lodnú dopra-
vu a hudobno-zábavný sektor

Neuplatňovanie námorná a letecká doprava konflikt s činnosťami vo verejnom záujme

Tabul'ka 0.1 dodatočné prechodné obdobie pre lodnú dopravu a hudobno-zábavný sektor



ÚVOD

14

AKO ČíTAŤ TÚTO PRíRUČKU?

Príručka je rozdelená do 9 kapitol, ktoré je možné študovať jednotlivo podľa témy, ktorá vás •	
zaujíma;

Každá kapitola je rozdelená do odsekov (očíslovaných), z ktorých každý sa týka jednej otázky, •	
takže k jednotlivým informáciam sa ľahko dostanete;

Hlavné body sú v každom odseku vytlačené hrubým písmom a za nimi nasleduje zoznam •	
pripomienok a odporúčaní. Tie sú vysvetlené aj prostredníctvom priemyselných príkladov. 
Väčšina odsekov je doplnená o kresby;

•	 Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, na konci odseku nájdete text s týmto 
logom 

, napísaný kurzívou, ktorý vám poskytne ďalšie technické údaje;•	

V úvode kapitol sa nachádza súhrn príslušných požiadaviek smerníc;•	

Konkrétne informácie o metódach znižovania hluku nájdete v kapitole 4. Podrobné údaje o •	
týchto metódach zahŕňajú:

metóda a jej vysvetlenie: ako funguje? –
opatrenia potrebné na dosiahnutie úspešného výsledku,  –

Informácie o konkrétnych témach je možné vyhľadať v dvoch slovníkoch:•	

zoznam kľúčových slov s príslušnými kapitolami príručky, v ktorých sa vysvetľujú. –
slovník s krátkymi a jednoduchými definíciami bežných technických pojmov. –

Zoznam skratiek je uvedený na konci príručky.
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Aj bez zvažovania regulačného aspektu by sa snaha 
vyhnúť sa riziku hluku mala zdať prirodzená, podobne 
ako prípade ktoréhokoľvek iného rizika pre zdravie, najmä 
keď si uvedomíme, že hluchota spôsobená hlukom je 
jednou z najrozšírenejších chorôb z povolania v Európe. 
Znižovanie hluku na pracovisku si však nevyžaduje iba 
snahu, ale aj zmenu pracovných postupov a prístupu, a 
preto sa stretávame s váhavým prístupom. Okrem toho 
nie je riziko také zjavné, keďže hluchota väčšinou nas-
tupuje pomaly a dokonca aj pracovníci, ktorí sú najviac 
ohrození, váhajú zmeniť svoje návyky. Z tohto dôvodu 
je dôležité neustále upozorňovať manažérov, ako aj 
pracovníkov, ktorých sa to týka, na nebezpečenstvá 
vystavenia hluku na pracovisku.

Vystavenie vysokým hladinám hluku

-spôsobuje nezvratnú hluchotu. Ako to ovplyvní •	
pracovný život pracovníkov? Ako sa vysporiadajú s 
následkami v osobnom živote?
zabraňuje sústredeniu, a tak znižuje výkon,•	
vytvára stres, a tak znižuje schopnosti,•	
ohrozuje bezpečnosť z dôvodu sťaženého počutia •	
varovných signálov,
prispieva k zlej reputácii spoločnosti, najmä zo strany •	
potenciálnych zamestnancov a verejnosti,
bráni komunikácii medzi zamestnancami.•	

Vzhľadom na tieto body sa v Tabuľke 02 uvádzajú 
odpovede na časté reakcie pracovníkov.

Pri riešení tohto problému musí byť zamestnanec a jeho 
zástupcovia informovaní a zapojení do procesu hľadania 
riešenia.

Otázka ochrany pred hlukom sa úzko viaže s otázkou 
limitov vystavenia: pri podniknutí akýchkoľvek opa-
trení nejaký hluk vždy zostane. Aká je prijateľná hladina 
tohto hluku?

V európskej smernici 2003/10/ES sa stanovujú povin-
nosti spojené s akčnými a limitnými hodnotami (pozri 
kapitolu 9 „Súhrn právnych predpisov EÚ o hluku“). 
Tieto akčné a limitné hodnoty možno pri transpozícii do 
vnútroštátnych právnych predpisov znížiť.

Akčné a limitné hodnoty vystavenia sú vymedzené vo 
vzťahu k riziku poškodenia a zamestnávateľ by sa mal 
snažiť dosiahnuť nižšie hladiny. V osobitných prípadoch 

si typ práce vyžaduje nižšie hladiny, aby bolo možné sa 
sústrediť, znížiť stres a zvýšiť výkonnosť (napríklad v úra-
doch, dielňach jemnej práce, klinických laboratóriách, 
výskumných ústavoch, atď.). 

Ako sa už uviedlo, hluk môže vytvárať stres a zabraňovať 
sústredeniu, a tým znižovať schopnosť a výkonnosť pra-
covníkov. Snaha zamestnávateľa o zníženie hluku je teda 
v jeho vlastnom záujme.

„Kontrola hluku je preto taká dôležitá, 
lebo človek si nemôže vypnúť sluch tak, 
ako si môže zatvoriť oči.”

 

Váhavý prístup Odpoveď

Nepotrebujem žiadnu 
ochranu - na hluk som zvyk-
nutý.

Ste „zvyknutý na hluk”, alebo 
hluchnete a teda ste na hluk 
menej citlivý?

Keď sa hluk zníži, neviem, 
ako moje zariadenie pracuje.

Je to len otázka zvyku: 
„naučíte sa” novým zvukom 
svojho zariadenia.

Nosenie osobných chráničov 
sluchu (OCHS) mi prekáža: 
pôsobí klaustrofobicky a je 
mi v nich príliš teplo, prekáža 
iným ochranným prostried-
kom.

Existuje veľa druhov 
OCHS: pokúste sa 
nájsť najvhodnejší a 
najpohodlnejší.

Prostriedky na zníženie hluku 
mi prekážajú pri obsluhe 
môjho strojného zariadenia.

Tieto prostriedky slúžia 
na vašu vlastnú ochranu. 
Máte však nejaké podnety 
o tom, ako zlepšiť obsluhu 
strojného zariadenia?

Robím tu už dlho a ešte som 
neohluchol.

Hluchota prichádza postup-
ne a je ťažké uvedomiť si, že 
strácame sluch. Dávate sa 
pravidelne audiometricky 
vyšetriť?

Nuž čo, ak ohluchnem, 
budem nosiť načúvací 
prístroj.

Nezabúdajte, že hluchota 
je nezvratná a že načúvací 
prístroj iba zosilňuje sluch, 
ktorý vám ostal.

Tabuľka 0.2 Niektoré reakcie a odpovede týkajúce sa váhavého prístupu voči 
ochrane pred hlukom.

PREČO ZNIŽOVAŤ VySTAVENIE HLUKU?
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Metóda 1: Informácie o znižovaní vystavenia hluku 

 

AKO NáJSŤ INFORMáCIE V PRíRUČKE?

Čo je hluk? Princípy akustiky: kapitola 1

Meranie, posúdenie rizika: kapitola 2

Požiadavky EÚ: kapitola 9
Zdravotné riziká: kapitola 7

Návrh pracoviska: kapitola 3
Výber nehlučného zariadenia: kapitola 6
Predpovedanie vystavenia hluku: kapitola 3
Prvé kontroly: príloha - bibliografia

Pracovníci citliví na riziko: kapitola 7
Kombinované vystavenia: kapitola 7

Proces určenia a posúdenia rizika: 
kapitola 2

Hudobný a zábavný sektor: kapitola 8

Posúdenie rizika

Povinnosti zamestnávateľa, pokiaľ ide o ochranu 
pracovníkov pred rizikami vyplývajúcimi z hluku

Predvídanie problému
(návrh pracoviska)

Osobitné situácie

Prehodnocovanie rizika po uplatnení 
opatrení na kontrolu hluku

Kontrola hluku 

Poskytovanie zdravotných prehliadok

Vykonávanie pravidelných kontrol

Vykonávanie zdravotných prehliadok: kapitola 7
Požiadavky EÚ: kapitola 9

Uprednostnite 
kolektívne riešenia

Ako znížiť vystavenie hluku: 
kapitola 4

Vlastnosti a výber osobných 
ochranných prostriedkov (OOP): 
kapitola 5

Individuálne riešenia 
použite ako poslednú 

možnosť
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Metóda 2: Informácie o dodržiavaní požiadaviek smernice

Súhrnná tabuľka činností, ktoré sa vyžadujú v smernici 2003/10/ES

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza stručný prehľad činností, ktoré sa vyžadujú v smernici, s cieľom znížiť riziko hluku a 
znázorňuje, ako vedie jedna činnosť k druhej. Na nasledujúcej strane sú informácie o príslušných článkoch v smernici 
kapitolách v príručke, kde sú uvedené ďalšie informácie.
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Zvážte riziká, ako sú vymedzené v smernici, akčné a limitné 
hodnoty vystavenia

Zhodnoťte osobné vystavenie v prípade pracovníkov, ktorí 
sú alebo môžu byť vystavení riziku

Znížte vystavenie hluku ohrozených pracovníkov 
prostredníctvom technických a organizačných zmien

Ak riziko pretrváva, použite na jeho odstránenie 
chrániče sluchu

Zabráňte všetkým vystaveniam nad 
limitné hodnoty

Konzultácia s pracovníkmi a ich účasť

Pracovníkom poskytnite informácie a školenie v prípade dosiahnutia 
dolných akčných hodnôt vystavenia alebo pri ich prekročení

V prípade presiahnutia dolnej akčnej hodnoty 
vystavenia poskytnite zdravotnú prehliadku
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Metóda 3: Informácie o dodržiavaní požiadaviek smernice

Smernica Rady 2003/10/ES, články a zodpovedajúce odkazy v príručke
V kapitole 9 nájdete zhrnutie hlavných požiadaviek smernice a súvisiacich právnych predpisov; v kapitole 1 sa uvádza 
základné usmernenie na pochopenie pojmov a vedy v oblasti akustiky a kontroly hluku.

Osobitné usmernenia pre hudobný a zábavný sektor nájdete v kapitole 8.

Článok a jeho obsah Kapitola príručky 

Článok 3: Limitné hodnoty vystavenia a akčné hodnoty vystavenia 
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Smernica – denné a vrcholové akčné a limitné hodnoty vystavenia•	
Základy – pojmy na opis rizika straty sluchu•	

kap. 2.0
kap. 1.6 a 7.5

Článok 4 Určenie a zhodnotenie rizík

Smernica – požiadavky na zhodnotenie hluku•	
Základy – parametre na opis zvuku•	
Základy – pojmy na zhodnotenie•	  rizika straty sluchu
Postup pri určovaní a zhodnocovaní rizika•	

Odhady hladiny vystavenia zvuku –
Plánovanie a vykonávanie meraní hladiny vystavenia zvuku –
Výpočet vystavenia hluku –

kap. 2.0 & 2.1
kap. 1.3
kap. 1.6
kap. 2
kap. 2.3
kap. 2.4 & 2.5
kap. 2.7

Článok 5: Opatrenia na vyhýbanie sa vystaveniu hluku alebo na jeho zníženie

Smernica – povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov•	
Základy – vznik a šírenie zvuku•	

Metódy znižovania hluku –
Vyhýbanie sa nadmernému hluku –
Znižovanie hluku pri zdroji –
Znižovanie šírenia vzduchom –
Znižovanie šírenia pevnými konštrukciami –
špecifikácia zakúpeného riešenia –

Návrh pracovísk•	
Výber nehlučného zariadenia•	

kap. 4.1
kap. 1.5
kap. 4
kap. 4.2 a 4.3 a4.4
kap. 4.5
kap. 4.6
kap. 4.7
kap. 4.8
kap. 3
kap. 6

Článok 6 Osobná ochrana

Smernica o používaní osobných ochranných prostriedkov (OOP)•	
Vlastnosti a výber osobných ochranných prostriedkov (OOP)•	

Informácie pre zamestnávateľov a zamestnancov –

kap. 5.1
kap. 5
kap. 5.7

Článok 7 Obmedzenie vystavenia

Smernica – povinnosti zamestnávateľov•	 Úvod

Článok 8 Informovanie a školenie pracovníkov

Smernica – Informovanie a školenie pracovníkov, konzultácia s nimi•	 Úvod

Článok 10 Zdravotné prehliadky

Smernica – zdravotné prehliadky•	
Poškodenie sluchu•	

Poškodenie sluchu hlukom –
Poškodenie sluchu chemickými látkami –
Príznaky poškodenia sluchu  –
Audiometrické vyšetrenie –

kap. 7.1
kap. 7
kap. 7.3
kap. 7.4
kap. 7.5 a 7.6
kap. 7.7
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ChaPtER 1: PRinCiPLES Of aCOuStiCS
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KaPitOLa 1: PRinCíPy aKuStiKy

ÚVOD1. 

Akustika je veda o zvuku

Zvuk je jeden zo základných prvkov, ktoré vytvárajú •	
životné prostredie človeka.
Hluk je osobitný typ zvuku a najčastejšie sa spája s •	
priemyselnými procesmi. Je jednou z hlavných hro-
zieb súčasného pracovného prostredia.
Zvuky a hluk počujeme, takže ich môžeme pomenúvať •	
intuitívne, bez rozmýšľania o ich fyzikálnej povahe.

Táto kapitola obsahuje vysvetlenia určitých poj-
mov, ktoré sa používajú pri opise akustických javov, 
ako aj odpovede na nasledujúce otázky.

Čo je to vlastne zvuk?•	
Ktoré parametre ho opisujú? •	
Aký je rozdiel medzi zvukom a hlukom?•	

ZVUK A HLUK2. 

Zvuk2.1. 

Zvuk je kmitanie častíc vzduchu, ktoré sa šíri 
vzduchom ako zvukové (alebo akustické) vlnenie. 
Priestor, ktorým sa zvukové vlnenie šíri, sa nazýva 
zvukové pole.

Zvuk vzniká, keď sa častice vzduchu rozkmitajú.•	
Zdrojmi týchto vibrácií, teda zdrojmi zvuku, môžu byť •	
vibrujúce objekty, stroje, prúdenie vzduchu alebo 
nárazy.

Proces tvorby zvuku možno ukázať na príklade gongu 
(obrázok 1.1).

Povrch gongu, na ktorý sa udrelo, začne kmitať pohy-•	
bovaním sa vpred a vzad (súčasti alebo kryty rôznych 
priemyselných strojov vibrujú podobne).

Obrázok 1.1 Gong a kmitanie jeho povrchu

Keď sa povrch gongu pohybuje vpred, častice vzdu-•	
chu tlačí dopredu a lokálne zvyšuje hustotu vzduchu 
(obrázok 1.2).
Keď sa pohybuje späť, častice vzduchu ťahá so sebou a •	
lokálne znižuje hustotu vzduchu (riedi ho) (obrázok 1.2).
Pohybujúce sa častice vzduchu začínajú kmitať vpred •	
a vzad rovnakým spôsobom ako povrch zdroja. Tieto 
vibrácie sa šíria k čoraz vzdialenejším časticiam vzdu-
chu, a tak sa tvorí zvuk. Je to jav podobný tomu, ktorý 
pozorujeme na pokojnej hladine vody, keď do nej 
hodíme nejaký predmet. Ten uvedie častice vody do 
pohybu a vytvára vlnu.
šíriace sa vibrácie častíc vzduchu sa nazývajú zvukové •	
vlnenie.
Rýchlosť, ktorou sa vibrácie častíc vzduchu pohy-•	
bujú vzduchom, sa nazýva „rýchlosť zvuku” a rovná sa 
340 m/s (metrov za sekundu). Znamená to, že pri šírení 
vzduchom zvuk prekoná za 1 sekundu vzdialenosť 
340 metrov.

Obrázok 1.2 Tvorba zvuku

Povrch 
pohybujúci 
sa vpred

Povrch 
pohybujúci 
sa vzad

Oblasti hustého vzduchu

Oblasti zriedeného vzduchu

Smer šírenia vzduchu

Pohyb častíc vzduchu
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Príklady:

Ak stojíme 340 metrov od zariadenia vydávajúceho 
zvuk, môžeme ho počuť 1 sekundu po jeho spustení.

Najbežnejším javom, ktorým sa dá ľahko pozorovať 
rýchlosť zvuku, je elektrický výboj. Svetlo sa pohy-
buje takmer miliónkrát rýchlejšie ako zvuk, takže najprv 
vidíme záblesk a hrmenie počujeme až o nejaký čas. Ak 
hrmenie počujeme tri sekundy po zazretí blesku, dá sa 
ľahko vypočítať, že k elektrickému výboju došlo vo vzdi-
alenosti asi 1 kilometer (3 X 340 m).

Hluk2.2. 

Hluk je nežiadúci zvuk

ľudia často spájajú hluk s hlasnými zvukmi, ktoré •	
môžu poškodiť ich sluch, a preto, keď berieme do 
úvahy jeho možné účinky na zdravie, hluk môžeme 
definovať ako hlasný zvuk, ktorý môže zapríčiniť 
poškodenie sluchu.
Hlasné zvuky nie sú vždy vnímamé ako hluk, hoci môžu •	
vplývať na ľudské zdravie, napríklad hlasná hudba 
počas koncertu. Naopak, v niektorých situáciách môžu 
byť aj nie veľmi hlasné alebo potenciálne škodlivé 
zvuky vnímané ako hluk. Takéto zvuky môžu brániť 
sústredeniu pri práci, pri ktorej sa vyžaduje zapojenie 
duševných schopností, ako napríklad čítanie, písanie 
alebo slovná komunikácia.
Hluk je do značnej miery subjektívny pojem a možno ho •	
definovať ako akýkoľvek, v danej chvíli nežiadúci zvuk.
Každý druh hluku je zvuk, hoci nie každý zvuk je hluk. •	
V tejto kapitole sa však tieto dva pojmy budú používať 
ako vzájomne zameniteľné.

Obrázok 1.3 Hluk je subjektívny pojem. Zvuky, ktoré sú pre niekoho hudbou, 
môžu byť pre iných hlukom, aj keď nie sú príliš hlasné.

Impulzný alebo nárazový hluk je hlasný hluk, ku ktoré-
mu dôjde nečakane

Impulzný alebo nárazový hluk netrvá dlhšie ako jednu •	
sekundu a nasleduje po ňom ticho.
Rôzne typy nárazov alebo výbuchov spôsobujú •	
impulzný hluk.

Nárazový hluk je impulzný hluk, ktorý vzniká pri •	
zrážke objektov. 

Príklady:

Prasknutie balóna, údery kladivom, hluk spôsobený 
dierovacím lisom a výstrely z pištole

Obrázok 1.4 Impulzný hluk

 Šírenie vo vzduchu, kvapaline a v inom 2.3. 
prostredí

Zvuky, teda akustické vlnenie, sa šíria nielen vzdu-
chom, ale aj iným pružným prostredím, akým je voda, 
betón alebo oceľ.

Zvuk, ktorý sa šíri vzduchom, sa nazýva zvuk šírený •	
vzduchom.
Zvuk, ktorý sa šíri pevným telesom, sa nazýva zvuk •	
šírený pevnou konštrukciou.
Zvuk, ktorý sa šíri kvapalinou, sa nazýva zvuk šírený v •	
kvapaline.

Zdroje zvuku môžu byť teda rôznej povahy (plynnej, 
kvapalnej alebo pevnej) a činnosti na znižovanie hluku 
sa budú líšiť v závislosti od povahy zdroja zvuku.

Plynnými zdrojmi môžu byť výfukové plyny, výbuchy, atď.•	
Kvapalné zdroje vznikajú tokom kvapalín v potrubí, •	
vodopádoch, atď.
Pevné zdroje predstavuje predovšetkým mechanický •	
kontakt: náradie, tyče, kladivá, atď.

Obrázok 1.5 Rôzne druhy hluku

Rýchlosť zvuku, ktorý sa pohybuje pevným 
telesom, je vyššia než rýchlosť zvuku, ktorý sa 
pohybuje vzduchom.
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Príklad:

Rýchlosť zvuku v betóne je 3 800 m/s, v oceli je to 
5 100 m/s.

ZáKLADNé PARAMETRE 3. 
POUŽíVANé NA OPIS 
ZVUKU

Frekvencia3.1. 

Frekvencia je počet cyklov pravidelného pohybu za 
sekundu.

Vibrácie predmetov a pohyb vzduchu sa môžu •	
vyskytovať s rôznym počtom cyklov za sekundu.
Frekvencia vyjadruje počet dokončených vibračných •	
cyklov za jednu sekundu. Frekvencia, označovaná 
symbolom  „f”, sa meria v hertzoch (Hz).
Čím rýchlejšie častice kmitajú, tým je vyššia frekvencia •	
týchto vibrácií meraná v Hz.
Jednotka frekvencie tisíckrát väčšia ako hertz je kHz •	
(kilohertz), 1 000 Hz = 1 kHz

Príklad:

Frekvencia jedného hertza (f = 1 Hz) znamená, že 
vibrácia predmetu dokončí jeden pohyb vpred a vzad 
za jednu sekundu, frekvencia 100 Hz znamená, že 
vibrácia molekuly dokončí sto pohybov vpred a vzad 
za jednu sekundu.

Zvuky, ktoré ľudia počujú, sa nazývajú počuteľné 
zvuky.

Počuteľné zvuky majú frekvencie v rozpätí od 20 Hz •	
do 20 kHz
Počuteľné zvuky sa delia na:•	

nízkofrekvenčné zvuky, ktoré počujeme ako bas- –
ové (obrázok 1.6).
vysokofrekvenčné zvuky, ktoré počujeme ako  –
sopránové (obrázok 1.7).

Príklad:

Mužský basový hlas a zvuk, ktorý vydáva dieselový 
motor alebo transformátor, sú nízkofrekvenčnými 
zvukmi. Ženský sopránový hlas, bzukot komára alebo 
pískanie kanvice sú všetko vysokofrekvenčné zvuky.

Obrázok 1.6 Nízkofrekvenčné zvuky.

Obrázok 1.7 Vysokofrekvenčné zvuky.

Infrazvuk a ultrazvuk3.2. 

Zvuk vo frekvenčnom rozsahu nižšom ako 20 Hz sa 
nazýva infrazvuk. Zvuk vo frekvenčnom rozsahu nad 
20 000 Hz sa nazýva ultrazvuk (obrázok 1.8).

Infrazvuk a ultrazvuk nemožno počuť.•	
Napriek tomu, že zvuky v týchto frekvenčných rozsa-•	
hoch nemôže ľudské ucho počuť, môžu nepriaznivo 
vplývať na ľudský organizmus, spôsobujúc bolesti 
hlavy, únavu, atď.
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Akustický tlak3.3. 

Tlak zvuku „p“ (alebo akustický tlak) je zmenou tlaku 
z atmosférického tlaku, ktorá sa šíri vzduchom ako 
vlnenie.

V okolitom vzduchu je určitý tlak, známy ako atmos-•	
férický tlak. Jeho hodnota sa denne udáva v pred-
povediach počasia. 
Keď sa zvuk šíri vzduchom (obrázok 1.9), vytvára •	
oblasti vysokej a nízkej hustoty vzduchu. To zna-
mená, že v miestach, kde je hustota vzduchu vyššia, 
bude tlak vzduchu mierne vyšší ako atmosférický 
tlak. Pričom v miestach, kde je tlak vzduchu nízky 
(kde je vzduch lokálne zriedený), bude tlak mierne 
nižší ako atmosférický tlak. Z tohto dôvodu dochádza 
vo vzduchu k malým zmenám tlaku, keď sa ním šíri 
zvuk. 
Malá zmena tlaku vzduchu spôsobená šírením zvuku •	
sa nazýva akustický tlak a označuje sa symbolom 
„p“.
Jednotkou akustického tlaku je pascal [Pa].•	
ľudské ucho reaguje na akustický tlak, a preto •	
počujeme zvuky.

Väčšie vibrácie zo zdroja zvuku vytvárajú vyšší akustický •	
tlak. Zvuky s vyšším akustickým tlakom sú hlasnejšie.

Príklady:

Akustický tlak niektorých zvukov: šepot – 0,0003 Pa; 
chladnička – 0,005 Pa; rozhovor – 0,01 Pa; vysávač – 0,05 Pa; 
kotúčová píla – 5 Pa; pneumatická vŕtačka – 10 Pa; štart 
lietadla (v blízkosti) – 30 Pa; Atmosférický tlak – 101 300 Pa.

Hladina akustického tlaku a decibely3.4. 

Hladina akustického tlaku (Sound Pressure Level - 
SPL) je logaritmická mierka akustického tlaku pre 
určitý zvuk s ohľadom na referenčný akustický tlak. 
Označuje sa „Lp“ a je vyjadrený v decibeloch [dB]. 
Referenčný tlak sa rovná 20 µPa (micropascal).

Pri frekvencii 1000 Hz má najtichší zvuk, ktorý človek •	
s dobrým sluchom počuje, akustický tlak 20 µPa, t. 
j. 0,00002 Pa. Naopak, najhlasnejší zvuk, ktorý môže 

Transformátor

Mlynček

Komár

20 Hz 200 Hz 2000 Hz 20000 Hz

Ultrazvuk

Ultrazvukový čistič

20000 Hz
F r e k v e n c i a

Dieselový motor

Zemetrasenie

Infrazvuk

20 Hz0 Hz

Počuteľný zvuk

Obrázok 1.8 Zvukový rozsah na frekvenčnej stupnici

Povrch 
pohybujúci 
sa vpred

Oblasti hustého vzduchu Pohyb častíc vzduchu

Akustický tlak

Atmosférický tlak

Tl
ak

Obrázok 1.9 Akustický tlak.
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človek počuť, má tlak približne 20 Pa (zvuk s takým 
vysokým tlakom je pre ucho bolestivý).
Akustický tlak najhlasnejších zvukov, ktoré človek počuje, •	
je miliónkrát vyšší ako tlak najtichších počuteľných 
zvukov (obrázok 1.10). Hluk vydávaný niektorými zari-
adeniami má akustický tlak, ktorý výrazne prekračuje 
hodnotu, pri ktorej u ľudí dochádza k poškodeniu slu-
chu, napríklad výstrel z veľkej pušky – 1000 Pa.
Tento veľký rozsah akustického tlaku viedol k •	
zavedeniu primeranej jednotky merania akustického 
tlaku. Je ňou logaritmická veličina vyjadrená v deci-
beloch [dB], ktorá sa nazýva hladina akustického tlaku 
(SPL) a vyjadruje, koľkokrát akustický tlak prekračuje 
referenčnú hodnotu 20 µPa.
Pre akustický tlak 20 •	 µPa je hladina akustického tlaku 
0 dB.
Hladina akustického tlaku súvisí s akustickou ener-•	
giou. Keď sa akustická energia alebo čas vystavenia 
zdvojnásobí, akustický tlak sa zvýši o 3 dB, a naopak.

Akustický tlak (Pa) Hladina akustického tlaku (db)
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Obrázok 1.10 Porovnanie akustického tlaku a hladín akustického tlaku rôznych 
zvukov.

Keď sa hladina akustického tlaku zvýši alebo zníži •	
o 10 dB, vnímame zdvojnásobenie zvuku, resp. 
jeho zníženie o polovicu, avšak +/- 10 dB predsta-
vuje pre ucho desaťnásobný nárast alebo pokles 
nebezpečenstva! 
Osoba s dobrým sluchom dokáže rozoznať zmenu hlad-•	
iny akustického tlaku v rozsahu približne 1 až 3 dB (v 
závislosti od frekvencie zvuku a hladiny tlaku).

 Akustický výkon a hladina akustického 3.5. 
výkonu

Akustický výkon (P) je množstvo energie, ktorú za 
určitý čas (t. j. jednu sekundu) vydal zdroj energie. 
Akustický výkon sa vyjadruje vo wattoch (W).

Akustický výkon je jeden zo základných parametrov •	
používaných na opis zdroja zvuku, pretože sa v závis-
losti od zvukového prostredia zdroja nemení.
Na základe akustického výkonu možno zvyčajne •	
stanoviť hladinu akustického tlaku na zvolenom 
mieste v blízkosti zdroja hluku.

Príklady:

Zdroje zvuku a ich akustický výkon: šepkajúci človek – 
0,0000001 W; hudobná skupina – 5 W; prúdové lietadlo 
– 100 000 W

Z dôvodu širokého rozsahu hodnôt akustického 
výkonu, ktoré vydávajú zdroje zvuku, sa hladina aku-
stického výkonu (Lw) bežne udáva v decibeloch (ako 
hladina akustického tlaku).

Referenčná hodnota hladiny akustického výkonu je •	
P0 = 10 – 12 W = 0,000000000001 W.

Podľa ustanovení smernice 98/37/ES* sú 
výrobcovia strojov alebo zariadení v niektorých 
prípadoch povinní stanoviť akustický výkon a 
uviesť túto informáciu v návode.

 

Sčítavanie hladín akustického tlaku3.6. 

Decibel je logaritmická veličina, takže hladina aku-
stického tlaku v dôsledku hluku, ktorý spôsobuje 
mnoho rozličných zdrojov zvuku, nemožno vypočítať 
jednoduchým sčítaním hladín akustického tlaku hluku, 
ktorý tieto zdoje vydávajú jednotlivo (obrázok 1.11.a).

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojo-

vých zariadení, Ú.v. č. L 207 z 23.07.1998, strana 1.
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Príklady:

Stroj vydáva hluk na hladine akustického tlaku 80 dB. Ak 
vedľa neho umiestnime ďalší podobný stroj, aká bude 
hladina akustického tlaku hluku, ktorý spôsobujú oba 
stroje súbežne?

Obrázok 1.11.a čítavanie hladín akustického tlaku

 
Aká bude hladina akustického tlaku hluku, ktorý spô-
sobuje desať takýchto strojov fungujúcich v tomto 
istom čase? (obrázok 1.11.b).

 
Obrázok 1.11.b čítavanie hladín akustického tlaku

Vedľa stroja, ktorý vydáva hluk na hladine akustického 
tlaku 80 dB umiestnime stroj, ktorý vydáva hluk na hla-
dine akustického tlaku 60 dB. Aká je hladina akustického 
tlaku hluku, ktorý vydávajú spoločne? (obrázok 1.11.c).

Obrázok 1.11.c čítavanie hladín akustického tlaku

Výslednú hladinu akustického tlaku hluku, ktorý spô-
sobujú oba stroje v skutočnosti určuje hlasnejší z nich. 
Ak rozdiel medzi hladinami akustického tlaku stro-
jov prekračuje 10 dB, výsledná hladina akustického 
tlaku je približne rovnaká ako hladina akustického tlaku 
hlasnejšieho stroja.

Na výpočet spoločnej hladiny akustického tlaku dvoch 
zdrojov možno použiť zjednodušenú metódu uvedenú 
nižšie.

Krok 1 – Vypočítajte rozdiel medzi hladinami jednot-•	
livých strojov.
Krok 2 – Pripočítajte príslušnú hodnotu k vyššej z •	
dvoch decibelových hladín.

Číselný rozdiel medzi 
dvomi hladinami hluku 

[dB(A)]

Hodnota, ktorá sa 
pripočítava k vyššej z 

dvoch hladín hluku [dB 
alebo dB(A)]

0 3,0

1 2,5

2 2,1

3 1,8

4 1,5

5 1,2

6 1,0

7 0,8

8 0,6

9 0,5

10 0,4

Tabuľka 1.1. Údaje na výpočet spoločnej hladiny akustického tlaku.

Keď rozdiel medzi hladinami akustického •	 tlaku 
prekračuje 10 dB, spoločné sčítavanie možno 
prehliadnuť a za spoločnú hladinu akustického tlaku 
považujeme vyššiu z dvoch hladín hluku.

ANALýZA ZVUKOVEJ 4. 
FREKVENCIE

Tónové a akustické spektrum4.1. 

Zvuk, ktorí tvorí sínusoidné vlnenie, sa nazýva čistý 
tón alebo jednoducho tón. Akustické spektrum je 
členením akustického tlaku alebo intenzity, ktoré sa 
merajú ako funkcia frekvencie.

Čisté tóny možno ukázať na grafe, na ktorom hori-•	
zontálna os predstavuje frekvenciu a vertikálna os 
predstavuje hladinu akustického tlaku (obrázok 1.12). 
Tento typ grafu sa nazýva zvukové spektrum.
Čisté tóny sa v bežných podmienkach vyskytujú •	
len zriedka. Zvuky, ktoré nás obklopujú, väčšinou 
pozostávajú z mnohých odlišných zmiešaných tónov.



28

KaPitOLa 1: PRinCíPy aKuStiKy
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Obrázok 1.12 Signály tónov a ich spektrá
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Časový signál zvuku zloženého z troch tónov (100Hz, 
200Hz a 300Hz) a zvukové spektrum.
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Časový signál hluku a jeho priebežné frekvenčné spektrum:
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Obrázok 1.13 Spektrum hluku veľkého transformátora

Zvukové fyzikálne vlastnosti materiálov a konštrukcií 
(izolácia, pohltivosť, utlmenie, atď. – pozri kapitolu 4 
„Ako znížiť vystavenie hluku?“) závisia od frekvencie 
hluku. Prvým krokom pri znižovaní hluku je preto 
meranie a posudzovanie jeho frekvenčného spektra.

Znalosť frekvenčného spektra umožňuje výber •	
riešení, ktoré budú vo vzťahu ku konkrétnemu hluku 
najúčinnejšie.
Analýzu spektra hluku možno vykonať na rôznych •	
úrovniach presnosti.
Zvyčajne nie je potrebné merať hladinu akustick-•	
ého tlaku pre každú frekvenciu samostatne. Meranie 

hladiny akustického tlaku v určitých frekvenčných 
pásmach postačuje.

Oktávové a tretino-oktávové pásma4.2. 

Oktávové pásmo je pásmo, pre ktoré je horná frek-
vencia dvojnásobkom dolnej frekvencie. Každé 
oktávové pásmo sa rozdeľuje na tri tretino-oktávové 
(1/3-oktávové) pásma.

Podľa prijatých medzinárodných noriem možno •	
frekvenčný rozsah počuteľných zvukov rozdeliť do 
desiatich oktávových pásiem.
Oktávové a tretino-oktávové pásma sa najčastejšie •	
označujú podľa ich strednej frekvencie (Pozri EN ISO 
266:2003 – Akustika – Normalizované frekvencie). 
Tieto stredné frekvencie sú normalizované: 
31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 
kHz, 8 kHz a 16 kHz.

Príklad:
Oktáva

1/3 oktáva

1/3 oktáva

1/3 oktáva

Frekvencia, Hz

Obrázok 1.14 Oktáva so strednou frekvenciou 500 Hz a tromi tretino-
oktávovými pásmami so strednými frekvenciami 400 Hz, 500 Hz a 630 Hz.

Zvukové spektrum založené na oktávových pásmach •	
sa nazýva oktávové spektrum a spektrum založené 
na tretino-oktávových pásmach sa nazýva tretino-
oktávové spektrum.
Analýzu spektra hluku možno vykonať aj pomo-•	
cou menších ako tretino-oktávových frekvenčných 
pásiem.

Príklad: 

Frekvencia [Hz]

SP
L [

dB
]

Obrázok 1.15 Oktávové spektrum
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VZNIK A šíRENIE ZVUKU5. 

Žiarenie, emisia a imisia5.1. 

Keď hlučné zariadenie vydáva zvuk, hovoríme, že 
vyžaruje akustickú energiu. Zvuk vyžarovaný týmto 
spôsobom sa nazýva emisia.

Žiarenie je premena vibračnej energie zdroja zvuku na •	
akustickú energiu. 
Emisia je množstvo zvuku, ktorý vyžaruje výhradne •	
daný zdroj.
Emisia hluku možno vyčísliť buď pomocou hladiny •	
akustického výkonu alebo hladiny akustického tlaku.

ŽiarenieŽiarenie

E  M  I  S  I  A

ŽiarenieŽiarenie

Obrázok 1.16 Žiarenie a emisia.

Hladina akustického výkonu je jedna z dvoch 
vzájomne sa dopĺňajúcich veličín používaných 
na opis akustickej emisie strojov alebo zaria-
dení. Druhou veličinou je emisná hladina 
akustického tlaku na určenom mieste. Metódy 
určovania emisných hladín akustického tlaku 
na pracoviskách a iných presne vymedzených 
miestach sú uvedené v sériách medzinárod-
ných noriem ISO 11200 až ISO 11204. Ti-
eto normy definujú emisiu ako zvuk šírený 
vzduchom, ktorý vyžaruje presne stanovený 
zdroj hluku (napr. testovaný stroj) za určených 
podmienok prevádzky a výroby.

Imisia je množstvo zvuku prijímané v určitom bode 
merania (napr. na pracovisku, v mikrofóne alebo 
ľudskom uchu – obrázok 1.17) vrátane rôznych zdro-
jov zvuku a odrazov v miestnosti.

Imisia sa zvyčajne vyčísluje prostredníctvom hladiny •	
akustického tlaku.

Príklady:

Obrázok 1.17 Akustická imisia.

Smerovosť5.2. 

Smerovosť je schopnosť vyžarovať zvuk určenými 
smermi.

Množstvo akustickej energie, ktorú zdroj zvuku •	
vyžaruje, sa môže v rôznych smeroch líšiť.
Keď hlučné zariadenie vyžaruje v určitom smere viac •	
akustickej energie, znamená to, že hladina akustick-
ého tlaku bude v tomto smere vyššia než v iných 
smeroch.

Príklad:

Keď prechádzame okolo rádioprijímača, hudbu 
počujeme hlasnejšie pred ním ako vedľa neho a oveľa 
hlasnejšie pred ním ako za ním.

Model smerovosti zdroja zvuku možno zistiť meraním •	
hladín akustického tlaku okolo neho.
Prostredníctvom modelu smerovosti zdroja zvuku •	
možno ukázať smer, ktorým zdroj vysiela zvuk na 
najvyššej hladine akustického tlaku, a nakoľko sa táto 
hladina líši od hladín akustickéhotlaku vyžarovaného 
inými smermi.
Zdroj zvuku, ktorý vyžaruje akustickú energiu rovnako •	
všetkými smermi sa nazýva všesmerový zdroj.
Smerovosť zdroja zvuku závisí od frekvencie •	
vydávaného zvuku.
Zdroje nízkofrekvenčných zvukov bývajú často •	
všesmerové. 
(Pozry Obrázok 1.18)
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Šírenie zvuku a vplyv prostredia5.3. 

Otvorený priestor, v ktorom sa zvuk voľne pohybuje, 
sa nazýva voľné pole.

Hladina akustického tlaku vo voľnom poli sa znižuje o •	
6 dB s každým zdvojnásobením vzdialenosti od zdroja 
zvuku.

Príklad:

Obrázok 1.19 šírenie zvuku vo voľnom poli od jednotlivého zdroja.

Keď zvukové vlnenie narazí na prekážku, časť aku-
stickej energie sa odrazí, časť sa pohltí a časť prechád-
za cez prekážku.

Odraz je jav, ktorý sa týka odrazenia zvukového vlne-•	
nia od povrchu. Pohltivosť je premena akustickej 
energie na teplo.

Prenos je prechod akustickej energie cez prekážku.•	
Pomer odrazenej, pohltenej alebo prenesenej časti •	
zvuku závisí od fyzikálnych vlastností prekážky, od jej 
rozmerov, ako aj od frekvencie zvuku.

Príklad:

Zvukové vlnenieZvukové vlnenie

PrenesenéPrenesené

OdrazenéOdrazené

PrekážkaPrekážka

PohltenéPohltené

Obrázok 1.20 Odraz, pohltivosť a priepustnosť.

Obrázok 1.18 Modely smerovosti – všesmerový (veľký bubon) a smerový (amplión)
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POJMy A VýRAZy 6. 
POUŽíVANé PRI POSUD-
ZOVANí RIZIKA STRATy 
SLUCHU

 Fyzikálne parametre používané ako 6.1. 
ukazovatele rizika

Na účely smernice sú vymedzené tri fyzikálne para-
metre ako ukazovatele rizika: vrcholový akustický 
tlak, hladina denného vystavenia hluku a hladina 
týždenného vystavenia hluku.

Vrcholový akustický tlak sa vyjadruje v dB(C), zatiaľ čo •	
denné a týždenné hladiny vystavenia sa vyjadrujú v 
dB(A),
Môžeme povedať, že:•	

hladina vystavenia hluku umožňuje posudzovať  –
účinky dlhotrvajúceho vystavenia hluku,
vrcholový akustický tlak umožňuje posudzovať  –
účinky vystavenia krátkym, veľmi hlasným zvukom 
(impulznému hluku).

Prah počuteľnosti6.2. 

Minimálna hladina akustického tlaku vymedzenej 
počuteľnej frekvencie sa nazýva prah počuteľnosti. 
Definuje sa ako hladina zvuku, pri ktorej osoba 
za určitých podmienok pri opakovaných pokusoch 
poskytuje 50 % správnych odpovedí zachytenia 
(pozri ISO 226:2003).

Citlivosť na zvuk závisí od dvoch faktorov:•	
hladina akustického tlaku, –
zvuková frekvencia. –

ľudský sluch najcitlivejšie vníma zvuky s frekvenciou •	
okolo 4kHz.
U mladých ľudí s dobrým sluchom je prah počuteľnosti •	
v rámci tohto frekvenčného rozsahu približne – 3 dB 
SPL. Zvuky vyššej a nižšej frekvencie počuť ťažšie.

Ľudia môžu vnímať zvuky rôznych frekvencií a hladín 
ako rovnako hlasné. V rovine hladiny akustického 
tlaku/rovine frekvencie sa krivka spájajúca body 
(ktoré predstavujú tóny), ktoré možno považovať za 
rovnako hlasné, nazýva krivkou rovnakej hladiny 
hlasitosti.

Rozdiely vo vnímaní zvuku spôsobujú, že zvuk s frek-•	
venciou 1 kHz a hladinou akustického tlaku 30 dB sa 
zdá byť rovnako hlasný ako zvuk s frekvenciou 100 Hz 
a hladinou akustického tlaku 45 dB alebo zvuk s frek-
venciou 8 kHz a hladinou akustického tlaku 40 dB.
Pri veľmi vysokých hladinách akustického tlaku •	
(približne 130 dB) sú rozdiely vo vnímaní hlasitosti na 
rôznych frekvenciách menej významné. Hladiny aku-
stického tlaku zvukov na rôznych frekvenciách, ktoré 
sú pre uši bolestivé, sa od seba líšia menej než hladiny 
akustického tlaku, ktoré sú sotva počuteľné.

Príklad:

Frekvencie zvuku a hladiny vnímané ako rovnako hlas-
né: 20 Hz – 75 dB; 60 Hz – 35 dB; 100 Hz – 25 dB; 300 Hz 
– 10 dB; 600 Hz – 5 dB; 1 kHz – 0 dB; 6 kHz – 5 dB; 10 kHz 
– 15 dB.

Frekvenčné váženie6.3. 

Z dôvodu rozdielov vo vnímaní zvuku podľa frekven-
cie a hladiny sa na posudzovanie rizika straty sluchu 
používajú vážené hladiny akustického tlaku.

Subjektívnemu vnímaniu zvukov s nízkou hladinou •	
akustického tlaku najviac zodpovedá hladina A aku-
stického tlaku, vyjadrená v dB(A).
Subjektívnemu vnímaniu zvukov s vysokou hladinou •	
akustického tlaku najviac zodpovedá hladina C aku-
stického tlaku, vyjadrená v dB(C). 
Zjednodušene povedané, váženie predstavuje úpravu •	
alebo korekciu hladín akustického tlaku a uplatňuje sa 
v každom frekvenčnom pásme.
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V tabuľke 1.2 sú znázornené úpravy stredných frek-•	
vencií oktávových pásiem.
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31,5 -39 -3

63 -26 -1

125 -16 0

250 -9 0

500 -3 0

1000 0 0

2000 +1 0

4000 +1 -1

8000 -1 -3

16000 -7 -8

Tabuľka 1.2 Úpravy stredných frekvencií oktávových pásiem pre krivky 
A a C Krivka A predstavuje veľké úpravy hladín akustického tlaku pre 
nízkofrekvenčné zvuky.

Hladiny akustického tlaku, vyjadrené v dB (bez úprav •	
frekvencie) a dB(A) sa budú preto výrazne líšiť pri zvu-
koch so silnými nízkofrekvenčnými zložkami.

Príklad:
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Obrázok 1.22 Spektrá rovnakého zvuku vyjadrené v dB a v dB(A)
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Obrázok 1.21 Krivky váženia.
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Vystavenie a hladina vystavenia6.4. 

Veličina nazývaná expozícia A zvuku za 8 hodín (EA, 8h) 
sa používa na posúdenie škodlivého účinku hluku na 
človeka (norma ISO 1999:1990).

škodlivý účinok hluku na sluch závisí od množstva •	
akustickej energie pohlteného ľudským uchom, a preto 
závisí od parametrov, akými sú hladina akustického 
tlaku hluku a dĺžka vystavenia.
Pri výkone svojich úloh môže byť pracovník vystavený •	
hluku na rôznych hladinách akustického tlaku v rôzne 
dlhých časových obdobiach. To je dôvod, prečo sa 
posudzovanie škodlivých účinkov hluku vykonáva vo 
vzťahu k menovitému 8-hodinovému pracovnému 
dňu alebo k menovitému týždňu piatich pracov-
ných dní o dĺžke 8 hodín, ako je určené v norme ISO 
1999:1990.
Expozícia je veličina, ktorá zodpovedá množstvu •	
pohltenej akustickej energie, a preto sa niekedy nazý-
va „dávka hluku“.

Príklady:

Úlohy tesára zahŕňajú opravu rôznych drevených 
súčiastok zariadenia. Sú to práce, pri ktorých pracovník 
zväčša nie je vystavený hluku – napríklad ručné opra-
covávanie dreva, lepenie drevených častí a lakovanie. Z 
času načas však musí pracovať s elektrickým náradím, 
akým je kotúčová píla, hoblík atď, ktoré vydávajú hluk 
na významných hladinách akustického tlaku až do 
115 dB(A). Riziko spojené so škodlivou hladinou hluku 
na tomto type pracoviska sa hodnotí pre menovitý 
8-hodinový pracovný deň.

Účinok hluku na človeka sa dá prirovnať k opaľovaniu. 
Rozumné opaľovanie nebude mať za následok nežiadúci 
účinok. Nadmerné vystavenie silným lúčom rýchlo spô-
sobí spálenie pokožky. Podobný účinok sa dostaví aj v 
prípade vystavenia slabým lúčom počas dlhého obdo-
bia z dôvodu množstva slnečnej energie, ktoré pokožka 
za daný čas pohltí. Vystavenie hluku predstavuje podo-
bný prípad. Aj najkratšie vystavenie hluku s vysokou 
hladinou akustického tlaku môže spôsobiť poškodenie 
sluchu, zatiaľ čo vystavenie nízkej hladine hluku počas 
dlhšieho obdobia bude mať podobný účinok.

Hladina vystavenia vyjadrená v decibeloch (LEX, 8h) sa 
veľmi často používa namiesto expozície hluku (EA, 8h). 
V smernici 2003/10/ES 17 sa vymedzujú tieto hladiny 
vystavenia hluku.

Denná hladina vystavenia hluku (L•	 EX, 8h) (dB(A) resp. 
20 µPa): normalizovaný priemer hladín vystavenia 
hluku pre menovitý 8-hodinový pracovný deň, ako sa 
stanovuje v medzinárodnej norme ISO 1999:1990.
Týždenná hladina vystavenia hluku (•	

8h EX,L ): nor-
malizovaný priemer hladín denného vystavenia hluku 
pre menovitý týždeň piatich pracovných dní o dĺžke 
8 hodín, ako sa 8h EX,L  vymedzuje v medzinárodnej 
norme ISO 1999:1990. Všimnite si, že je priemerná 
hladina vystavenia vypočítaná z LEX, 8h  pre každý pra-
covný deň v týždni.

 Priebežná ekvivalentná A hladina aku-6.5. 
stického tlaku

Priebežná ekvivalentná A hladina akustického tlaku 
neustáleného hluku je hladinou A akustického tlaku 
ustáleného hluku, ktorý by mal na osobu rovnaký 
účinok ako hluk, pre ktorý vypočítavame priebežnú 
ekvivalentnú A hladinu akustického tlaku.

V prípade ustáleného hluku (t. j. hluku, ktorého hladi-•	
na akustického tlaku nekolíše o viac než 5 dB), ktorý na 
človeka pôsobí počas menovitého 8-hodinového pra-
covného dňa, sa bude denná hladina vystavenia hluku 
rovnať jeho hladine akustického tlaku vyjadrenej v 
dB(A).
V prípade neustáleného hluku (t. j. hluku, ktorého •	
hladina akustického tlaku kolíše o viac než 5 dB), sa na 
výpočet hladiny denného vystavenia hluku používa 
priebežná ekvivalentná A hladina akustického tlaku 
(LAeq, T).

Príklad:

Pracovník je počas prvých troch hodín práce vystavený 
hladine hluku 85 dB(A). Počas nasledujúcich štyroch 
hodín pracuje v tichej miestnosti [60 dB(A)] a počas 
ďalšej hodiny pracuje so strojom, ktorý vydáva hluk s 
hladinou akustického tlaku 100 dB(A). Priebežná ekviva-
lentná A hladina akustického tlaku vypočítaná pre 8 
hodín práce sa potom rovná 91 dB(A).

17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.
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SPL

Hodiny

Obrázok 1.23 Ekvivalentná hladina [91 dB(A)] počas 8-hodinového pracov-
ného dňa

Vrcholový akustický tlak6.6. 

Vrcholový akustický tlak (p peak ) je maximálna hodnota 
C frekvencie okamžitého tlaku hluku.

Popri hladine vystavenia hluku sa na posudzovanie •	
škodlivého účinku hluku veľmi často používa vrcholový 
akustický tlak (p peak).
Limitné hodnoty vystavenia vrcholovému akustické-•	
mu tlaku uvedené v smernici sú hodnoty akustického 
tlaku, pri ktorých nastáva vážne riziko okamžitého 
poškodenia sluchu.
Môžeme povedať, že:•	

hladina vystavenia hluku umožňuje posúdenie  –
účinkov dlhodobého vystavenia hluku,
vrcholový akustický tlak umožňuje posúdenie  –
účinkov vystavenia krátkym, veľmi hlasným zvu-
kom (impulznému hluku).

ROZOZNáVANIE 7. 
VAROVNýCH SIGNáLOV 
A ZROZUMITEľNOSŤ 
REČI

Zrozumiteľnosť reči v hlučnom prostredí možno 
vyjadriť ako percento správne rozoznaných slov, pre-
hovorov, atď. Dá sa vypočítať rôznymi metódami.

Charakteristický jav, ku ktorému dochádza pri hluku, •	
spočíva v nepočutí zvukov, ktoré sú slabšie ako hluk. 
Tento jav sa volá maskovanie.
Maskovanie zvuku je veľmi nebezpečné na pracov-•	
iskách, kde zamestnanec vyžaduje upozornenie na 
prípadné riziko (napr. pri strojoch alebo ich pohy-
blivých častiach), alebo sa musí riadiť slovnými pokyn-
mi. Maskovanie zvuku môže spôsobiť, že zamestnanec 
nebude počuť, alebo nerozozná varovné signály, čo 
môže zapríčiniť nehody.
Maskovanie zvuku ovplyvňuje zrozumiteľnosť reči. •	
Nízka zrozumiteľnosť reči môže mať za následok nep-
orozumenie slovných pokynov a môže tiež zapríčiniť 
nehody.
Podľa ustanovení smernice 2003/10/ES a  •	
89/391/EHS18 má byť zamestnávateľ obzvlášť opatrný 
pri posudzovaní rizík akéhokoľvek nepriameho vply-
vu na zdravie a bezpečnosť pracovníkov vyplýva-
júceho zo vzájomného pôsobenia hluku a varovných 
signálov alebo iných zvukov, ktoré je nutné si všímať 
s cieľom znížiť riziko nehôd.

18. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú. 
v. ES L 183 z 29.6.1989, s 1.
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ZHRNUTIE

Posúdenie rizika je základom pre ochranu pracovníkov 
pred rizikami z hľadiska zdravia a bezpečnosti, ktoré 
vyplývajú alebo môžu vyplývať z vystavenia hluku. 
Posúdením rizika sa určujú pracovníci vystavení riziku 
vyplývajúcemu z hluku a určuje sa hladina ich vystavenia 
hluku. Posúdenie rizika nie je samotným záverom; jeho 
účelom je stanoviť požadované činnosti v prípade, že sa 
dosiahnu alebo presiahnu akčné hodnoty vystavenia.

Povinnosti zamestnávateľa

Článkom 4 smernice 2003/10/ES19 sa od zamestnávateľa 
vyžaduje hodnotiť a, ak je to potrebné, merať hladiny 
hluku, ktorým sú pracovníci vystavení.

Smernica 2003/10/ES, 
článok 4:

Zamestnávateľ zhodnotí, a ak je treba, zmeria 1. 
hladiny hluku, ktorým sú pracovníci vystavení.
Používané metódy a prístroje sa prispôsobia 2. 
prevažujúcim podmienkam najmä podľa charak-
teru hluku, ktorý sa má merať, dĺžky vystave-
nia, faktorov okolia a charakteristík meracieho 
prístroja.

Vyššie uvedené hodnotenie rizika a meranie vystave-
nia naplánujú a vykonajú príslušné služby vo vhod-
ných intervaloch, berúc do úvahy najmä ustanovenia 
článku 7 smernice 89/391/EHS20 týkajúce sa potreby 
príslušných služieb alebo osôb. Údaje získané z hod-
notenia, prípadne merania hladiny vystavenia hluku, 
sa musia uchovávať vo vhodnej forme, aby bolo možné 
do nich nahliadnuť aj neskôr.

19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.

20. Smernica 89/391/EHS Rady z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú. 
v. ES L 183 z 29.6.1989, s. 1.

Smernica 89/391/EHS, 

článok 7:

Zamestnávateľ určí jedného alebo viacerých 1. 
pracovníkov, aby vykonávali činnosti súvisiace s 
ochranou a prevenciou pred ohrozením pri práci v 
podniku a/alebo prevádzke.

3. Ak sa tieto ochranné a preventívne opatrenia 
nemôžu zorganizovať z dôvodu nedostatku kvali-
fikovaného personálu v podniku a/alebo prevádz-
ke, zamestnávateľ si najíma kvalifikované externé 
služby alebo osoby.

 

Pri uplatňovaní článku 4 smernice 2003/10/ES sa pri 
hodnotení výsledkov merania musia zohľadniť nepres-
nosti merania stanovené v súlade s metrologickou 
praxou. Používané metódy a prístroje sa prispôsobia 
prevažujúcim podmienkam najmä podľa charakteru 
hluku, ktorý sa má merať, dĺžky vystavenia, faktorov oko-
lia a charakteristík meracieho prístroja. Tieto metódy a 
tento prístroj umožňujú stanoviť parametre a rozhodnúť, 
či boli presiahnuté hodnoty.

Použité metódy môžu zahŕňať odber vzoriek, ktoré 
predstavujú osobné vystavenie pracovníka.

Smernica 2003/10/ES, 

článok 4:

3. Použité metódy môžu zahŕňať odber vzoriek, ktoré 
sú charakteristické pre osobné vystavenie pra-
covníka.

5. Pri uplatňovaní tohto článku sa pri hodnotení 
výsledkov merania berú do úvahy nepresnosti mer-
ania stanovené v súlade s metrologickou praxou.
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Uvedené hodnotenie a meranie naplánujú a vykonajú 
príslušné služby vo vhodných intervaloch. Údaje získané z 
hodnotenia, prípadne merania, hladiny vystavenia hluku 
sa zachovajú vo vhodnej forme, aby bolo možné do nich 
nahliadnuť aj neskôr.

Napokon musí zamestnávateľ venovať osobitnú 
pozornosť limitným a akčným hodnotám uvedeným v 
článku 3 smernice 2003/10/ES, hladine vystavenia, typu 
a dĺžke trvania vystavenia vrátane vystavenia impulzné-
mu hluku a všetkým vplyvom týkajúcim sa zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov, ktorí patria do osobitne 
citlivých rizikových skupín, účinkom vzájomného pôso-
benia hluku a ototoxických látok a vibrácií a účinkom 
vzájomného pôsobenia hluku a varovných signálov atď.

Smernica 2003/10/ES, 

článok 3:
Limitné hodnoty vystavenia a 
akčné hodnoty vystavenia

Na účely tejto smernice limitné hodnoty vystavenia 1. 
a akčné hodnoty vystavenia vo vzťahu k denným 
hladinám vystavenia hluku a vrcholovému akus-
tickému tlaku sú stanovené takto:

limitné hodnoty vystavenia: La. EX,8h = 87 dB(A) a 
ppeak = 200 Pa v danom poradí,
horné akčné hodnoty vystavenia:  b. 
LEX,8h 85 dB(A) a ppeak = 140 Pa v danom poradí,
dolné akčné hodnoty vystavenia:  c. 
LEX,8h = 80 dB(A) a ppeak = 112 Pa v danom 
poradí.

2. Pri uplatňovaní limitných hodnôt vystavenia sa pri 
určovaní efektívneho vystavenia pracovníka berie 
do úvahy tlmenie spôsobené osobnými chráničmi 
sluchu, ktoré pracovník používa. Pri akčných 
hodnotách vystavenia sa neberú do úvahy účinky 
žiadnych takýchto chráničov.

3. V riadne odôvodnených prípadoch, pre činnosti, 
kde sa denné vystavenie hluku výrazne mení z 
jedného pracovného dňa na druhý, členské štáty 
môžu na účely uplatňovania prahových hodnôt 
vystavenia a akčných hodnôt vystavenia používať 
týždenné hladiny vystavenia hluku namiesto 
dennej hladiny vystavenia hluku na zhodnotenie 
hladín hluku, ktorým sú vystavení pracovníci, za 
podmienky, že:

týždenná hladina vystavenia hluku, ako a. 
ukazuje primerané sledovanie, nepresiahne 
limitnú hodnotu vystavenia 87 dB(A) a
prijmú sa primerané opatrenia, ktoré riziko b. 
spojené s týmito činnosťami znížia na mini-
mum.

 

Kedy existuje riziko?

Riziko určuje hladina denného vystavenia hluku (LEX, 8h)21.

Vystavenie hluku sa určuje pomocou dĺžky trvania vys-
tavenia a priemernej hladiny akustického tlaku (Leq) 
počas trvania vystavenia.

Denné vystavenie hluku sa stanovuje sčítaním každého 
individuálneho času vystavenia hluku počas dňa, čím sa 
získa celková denná hodnota. Táto denná hodnota sa 
normuje na osem hodín.

Riziko sa takisto určuje vrcholovým akustickým tlakom, 
ktorý sa vyjadruje ako vrcholová akustická hladina C.

Pracovník sa považuje za ohrozeného v prípade, že jeho 
denné vystavenie hluku alebo vrcholový akustický tlak 
presahuje dolné akčné hodnoty.

Ako zhodnotím riziko?

Na odhad, či môže dôjsť k presiahnutiu dolných akčných 
hodnôt možno použiť úvodné kontroly. Tieto úvodné kon-
troly nie sú presné, ale sú jednoducho primerané na prvé 
zistenie približnej hodnoty, alebo stanovenie, či existuje 
možné kritické riziko.

Ak existuje akákoľvek pravdepodobnosť, že môže dôjsť 
k dosiahnutiu alebo presiahnutiu dolných akčných hod-
nôt vystavenia, vyžaduje sa kvantitatívne hodnotenie. 
V tomto prípade sa musí v hodnotení zvážiť spôsob, 
akým sa práca vykonáva a ako sa môže líšiť z dňa na deň. 
Zároveň sa vyžadujú spoľahlivé informácie o hladine 
hluku spojenej s každou úlohou, ktoré sa môžu získať 
meraniami na pracovisku alebo z ďalších dôveryhod-
ných zdrojov.

Pri porovnávaní výsledkov s akčnými hodnotami sa musí 
zvážiť vyhodnotenie neistoty. Keď to je možné, skôr ako 
isté, že akčná hodnota vystavenia alebo limitná hodnota 
je presiahnutá, prijme sa opatrenie za predpokladu, že je 
táto hodnota presiahnutá.

Posúdením rizika sa určujú pracovníci v ohrození a pomáha 
pri určovaní oblastí a úloh, ktoré najviac prispievajú vys-
taveniu pracovníka hluku. Toto vytvorí základ pre pláno-
vanie kontrol hluku, požiadavky na zdravotný dozor a 
ochranu sluchu. Záznamy o zisteniach uchovávajte a keď 
zmeny na pracovisku ovplyvnia vystavenie hluku,Vaše 
posúdenie prehodnoťte.

21. Denné vystavenie hluku sa uvádza v dB(A), nesmie sa zameniť s ostat-
nými hodnotami, ktoré sa taktiež uvádzajú v dB(A), ako napríklad: 

hladina akustického tlaku (Lp) - okamžitá hladina akustického •	
tlaku, 
hladina akustického výkonu (Lw) – celkový výstup sily zvuku (emi-•	
sia) spojený s jednotky hlučného zariadenia. 

Parametre hluku sú uvedené v kapitole 1.
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POŽIADAVKy SMERNICE1. 

Odseky 1, 2, 3, 4 a 5 článku 4 smernice 2003/10/ES 
zahŕňajú tieto ustanovenia.

Pri plnení povinností stanovených v článkoch 6 ods. 1. 
3 a 9 ods. 1 smernice 89/391/EHS zamestnávateľ 
zhodnotí, a ak je treba, zmeria hladiny hluku, ktorým 
sú pracovníci vystavení.

Používané metódy a prístroje sa prispôsobia 2. 
prevažujúcim podmienkam najmä podľa charakteru 
hluku, ktorý sa má merať, dĺžky vystavenia, faktorov 
okolia a charakteristík meracieho prístroja.

Tieto metódy a tento prístroj umožnia určiť parame-
tre definované v článku 2 a rozhodnúť, či sa v danom 
prípade prekročili hodnoty stanovené v článku 3.

Použité metódy môžu zahŕňať odber vzoriek, ktoré 3. 
sú charakteristické pre osobné vystavenie pracov-
níka.

Zhodnotenie a meranie uvádzané v odseku 1 4. 
naplánujú a vykonajú príslušné služby vo vhodných 
intervaloch, berúc do úvahy najmä ustanovenia 
článku 7 smernice 89/391/EHS týkajúce sa potreby 
príslušných služieb alebo osôb. Údaje získané z hod-
notenia, prípadne merania hladín vystavenia hluku 
sa zachovajú vo vhodnej forme, aby bolo možné do 
nich nahliadnuť aj neskôr.

Pri uplatňovaní tohto článku sa pri hodnotení výsled-5. 
kov merania berú do úvahy nepresnosti merania 
stanovené v súlade s metrologickou praxou.

Podľa článku 6 ods. 3 smernice 89/391/EHS 6. 
zamestnávateľ pri hodnotení rizík venuje osobitnú 
pozornosť:
(a) hladine, typu a dĺžke trvania vystavenia vrátane 

každého vystavenia impulznému hluku,
(b) limitným hodnotám vystavenia a akčným hod-

notám vystavenia stanoveným v článku 3 tejto 
smernice,

(c) všetkým vplyvom týkajúcim sa zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov, ktorí patria do oso-
bitne citlivých rizikových skupín,

(d) pokiaľ je to technicky dosiahnuteľné, každému 
účinku na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, 
ktorý vyplýva zo vzájomného pôsobenia hluku 
a ototoxických látok súvisiacich s prácou, a zo 
vzájomného pôsobenia hluku a vibrácií,

(e) každému nepriamemu účinku na zdravie a 

bezpečnosť pracovníkov vyplývajúcemu zo 
vzájomného pôsobenia hluku a varovných 
signálov alebo iných zvukov, ktoré treba 
sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd,

(f) informáciám o emisiách hluku, ktoré uvádzajú 
výrobcovia pracovného zariadenia v súlade s 
príslušnými smernicami Spoločenstva,

(g) existencii alternatívneho pracovného zariad-
enia navrhnutého na zníženie emisií hluku,

(h) rozsahu vystavenia hluku nad bežný pracovný 
čas v zodpovednosti zamestnávateľa,

(i) primeraným informáciám získaným 
vykonávaním zdravotného dozoru vrátane 
publikovaných informácií, pokiaľ to je možné,

(j) dostupnosti chráničov sluchu s primeranými 
charakteristikami tlmenia.

Zamestnávateľ má k dispozícii posúdenie rizika 7. 
v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) smernice  
89/391/EHS a určí, ktoré opatrenia sa musia prijať 
v súlade s článkami 5, 6, 7 a 8 tejto smernice. 
Posúdenie rizík sa zaznamená na vhodné médium 
podľa vnútroštátneho práva a praxe. Posúdenie rizík 
sa pravidelne aktualizuje, najmä ak došlo k závažným 
zmenám, ktoré by mohli spôsobiť zastaranie tohto 
posúdenia, alebo ak výsledky zdravotného dozoru 
ukážu, že aktualizácia je potrebná.

ÚVOD2. 

Posúdením rizika sa určujú tí pracovníci, ktorí môžu byť 
v ohrození, stanovuje sa ich vystavenie hluku a posky-
tujú sa informácie o kontrole hluku a výbere ochrany 
sluchu.

Táto kapitola zahŕňa pokyny o:

výkone počiatočných odhadov hladín hluku,•	
plánovaní a výkone posúdenia,•	
výkone meraní zvukomerom alebo dozimetrom,•	
výpočte vystavenia hluku,•	
určení významných zdrojov hluku,•	
informáciách a školení pracovníkov, konzultácii s nimi •	
a ich účasti.



KaPitOLa 2: POStuP POSÚDEnia RiziKa

41

PREHľAD POSTUPU POSÚDENIA RIZIKA VyPLýVA-3. 
JÚCEHO Z HLUKU

Obrázok 2.1 Schéma znázorňujúca fázy postupu posúdenia

Existujúce informácie

ÁNO/MOŽNO

v prípade každého pracovníka, ktorý môže byť v ohrození

Plánovanie posúdenia

NIE

NIE

ÁNO

Žiadne rizikoRiziko?

MÔŽE BYŤ NIEKTO V OHROZENÍ?

Údaje o hluku 
strojných zariadení Merania hlukuSkúšky sluchu

Ktoré pracovné oblasti a činnosti sú hlučné?
Ktorí pracovníci môžu byť v ohrození?
Je hluk ustálený, premenný alebo impulzný?
Ako možno hladinu hluku odhadnuť alebo odmerať?

Výkon posúdenia

Zaznamenajte každú hlučnú činnosť počas dňa.
Zapíšte trvanie každej činnosti.
Odhadnite alebo zmerajte priemernú hladinu hluku každej činnosti.
Zaznamenajte akúkoľvek kontrolu hluku.
Zaznamenajte akúkoľvek použitú ochranu sluchu.

Vypočítajte denné osobné vystavenie 
hluku a odhadnite neistotu výpočtu.

Zaznamenanie posúdenia a činností
Zaznamenajte posúdené vystavenie.
Určite zdroje, ktoré najviac prispievajú k vystaveniu hluku.
Plánujte odstránenie hluku.
Konzultujte s pracovníkmi počas postupu posúdenia rizika.
Prijmite opatrenia na ochranu sluchu.
Pracovníkom poskytnite informácie a školenie.

Prehodnoťte posúdenie, ak

sa zmenia pracovné postupy,
sa zmení vystavenie hluku,
sú k dispozícii nové kontroly hluku.
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MôŽE ByŤ NIEKTO V 4. 
OHROZENí? – ÚVODNé 
KONTROLy

Posúdením hluku možno jednoducho určiť, či riziko 
existuje alebo nie. Ak vystavenie pracovníka hluku môže 
dosiahnuť dolné akčné hodnoty, kvantitatívne hod-
notenie jeho vystavenia hluku je nevyhnutné. Kontroly 
počutia, existujúce informácie o typických hladinách 
hluku a jednoduché merania hluku vám môžu pomôcť 
rozhodnúť sa, kde môže existovať riziko.

 Kontroly počutia a jednoduché kon-4.1. 
troly ustáleného hluku

Denné vystavenie je funkciou hladiny aj dĺžky trvania. 
Kontrolami počutia možno odhadnúť hladinu hluku a 
zamestnávateľovi pomáhajú rozhodnúť sa, či vystavenie 
pracovníka hluku môže presiahne dolnú akčnú hodnotu. 
Pamätajte, že kontroly počutia sú len približné.

Orientačná 
úroveň dB(A)

Limitná hodnota

Horná akčná 
hodnota

Dolná akčná 
hodnota

Bežná konverzácia je bez obmedzení.

Váš hlas znie približne tak hlasno, 
ako zvuk, keď bežne rozprávate

Musíte kričať, aby vás jasne počul 
niekto vo vzdialenosti 2 m

Musíte kričať, aby vás jasne počul 
niekto vo vzdialenosti 1 m

Kontrola počutia

Obrázok 2.2 Kontroly počutia, orientačné hladiny ustáleného hluku a typické zvuky

V tomto štádiu s cieľom približne zmerať ustálený hluk 
a potvrdiť vašu kontrolu počutia môžete použiť aj 
lacné, jednoduché zvukomery. Ak máte podozrenie, že 
dochádza k prekročeniu dennej dolnej akčnej hodnoty 
vystavenia, budete musieť vykonať presnejšie hodnote-
nie tak, ako sa uvádza v tejto kapitole.

Príklad:

Kontrola počutia prebieha v supermarkete. Bežná kon-
verzácia je na väčšine miest bez obmedzení, čo potvrd-
zuje, že tam neexistuje žiadne riziko. V pekárni, keď sú 
určité strojné zariadenia v prevádzke, musíte na krátke 
vzdialenosti kričať. Merania jednoduchým zvukomerom 

v pekárni naznačujú, že dolná akčná hodnota vystavenia 
môže byť prekročená. S cieľom stanoviť, či dochádza 
k prekročeniu aj hornej akčnej hodnoty vystavenia je 
potrebné presnejšie hodnotenie.

 Jednoduché kontroly maximálnych 4.2. 
hladín vrcholového akustického tlaku

Na odhad hladín vrcholového akustického tlaku neexistujú 
žiadne kontroly počutia a merania sú možné len pomocou 
zvukomerov, ktoré spĺňajú požiadavky európskych noriem. 
Zverejnené hodnoty hladiny vrcholového akustického tlaku 
na stanovisku obsluhy sú najlepším spôsobom na počiatočné 
posúdenie, či existuje riziko, že vystavenie vrcholovému aku-
stickému tlaku môže presiahnuť dolnú akčnú hodnotu. V 
uvedenej tabuľke sa uvádzajú typické hladiny vrcholového 
akustického tlaku rôznych zdrojov hluku.
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145
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130

Vrcholová hladina 
dB(C)

Horná akčná hodnota

Zdroj zvuku

výstrel z pušky, brokovnice, 
veľkokalibrovej pištole, výbušniny

ohňostroj, malokalibrová pištoľ

skúšobná streľba, lis buchár, 
kovací lis, nastreľovacia pištoľ, 
nabíjač klincov

stolárske kladivá, spracovanie 
roztaveného kovu 

Obrázok 2.3 Typické hladiny vrcholového akustického tlaku zdrojov impulzného zvuku

Príklad:

Poľovník vždy používa pušku s regulátorom (tlmičom). 
Zverejnené merania pre kombináciu jeho pušky, streliva 
a regulátora dosahujú maximálnu hladinu vrcholového 
akustického tlaku 130 dB(C) a hladinu denného vystavenia 
hluku 76 dB(A) v prípade, že denne vystrelí 100 výstrelov.

Počet výstrelov za jeden deň je obmedzený na menej 
ako 100. Takže nedôjde k presiahnutiu dolných akčných 
hodnôt, a ochrana sluchu sa preto nevyžaduje.

Záznam o zverejnených meraniach a kontrolách hluku 
požadovaných pri používaní pušky sa uchováva. Tieto 
záznamy sú súčasťou posúdenie rizika hluku.

Ďalšie príklady ako „vŕtačka s príklepom“ a „zrovnávacie 
operácie" sú zahrnuté v tabuľke 2.1:

Limitná hodnota

Dolná akčná hodnota
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PLáNOVANIE POSÚDE-5. 
NIA RIZIKA

Kvantitatívne hodnotenie vystavenia hluku sa bude 
musieť vykonať, keď sa predpokladá, že vystavenie môže 
presiahnuť dolné akčné hodnoty. V tejto časti sa zvažuje 
plánovanie vrátane rozhodovania, ktoré informácie, zar-
iadenia a zručnosti budete pri posúdení potrebovať.

Požadované zručnosti5.1. 

Potrebné zručnosti závisia od zložitosti situácie. Tí, ktorí 
vykonávajú posúdenie, musia minimálne:

poznať pracovné postupy pracovníkov a procesy,•	
chápať účel meraní a informácií, ktoré sa pri posud-•	
zovaní vystavenia požadujú,
vedieť, ako použiť prístroje,•	
poznať základy fyzikálnej akustiky.•	

Tí, ktorí používajú merania alebo ďalšie dodané údaje, 
musia vedieť:

ako posúdiť vystavenie,•	
aké činnosti sa vyžadujú, keď dôjde k prekročeniu •	
akčných a limitných hodnôt,
ako zaviesť program na kontrolu hluku.•	

Príklad:

Zamestnanci poskytnú posúdenie rizika hluku a pro-
gram na jeho kontrolu spojením svojich zručností.

Tabuľka 2.1 Zdroje hluku s vysokými hladinami vrcholového akustického tlaku: hladina akustického tlaku v dB
 BIA - Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz (Inštitút pre bezpečnosť pri práci)

ZDROJE HLUKU S VYSOKÝMI HLADINAMI VRCHOLOVÉHO AKUSTICKÉHO TLAKU
Zdroj hluku Hladina akustického tlaku v dB

LCpeak LAImax LAFmax LAeq (LA,1s)

Stroj na výrobu obuvi 111 97 93 85

Plnička fliaš 120 105 101 92

Otočná vŕtačka s príklepom 118 100 99 96

126 110 108 100

Vŕtačka s príklepom 123 110 109 106

Klince zatĺkané do dreva:

 nabíjačom klincov 130 108 105 91 (97)

ručným kladivom 120 103 100 90

Pištoľ na zaťahovanie čapov
130 108 104 – (96)

149 126 122 – (111)

Zrovnávacie operácie 134 114 111 96 (103)

140 126 123 107 (115)

Excentrický lis (10 t) 123 107 102 91

Ohraňovací lis 138 120 115 – (107)

Zberné vrece na ťažké oceľové kusy 136 127 125 – (120)

Kovací lis:

 lis buchár (750 kg) 144 126 118 100 (110)

dvojtaktný (10 t) 144 126 122 113 (115)

Baranidlo s dieselovým pohonom na zarážanie pilierov 
(Hohmann)

133 116 113 102
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Majster určí pracovníkov, ktorí môžu byť v hlučných oblas-
tiach v ohrození, a poskytne informácie o ich pracovných 
postupoch.

Technik odmeria hluk v miestach, ktoré určil majster.

Pracovník bezpečnostnej ochrany posúdi vystavenie a 
určí, kde sa uplatní kontrola hluku.

Kontrola stavu5.2. 

Ako pomoc pri plánovaní posúdenia urobte počiatočnú 
kontrolu celkového problému v súvislosti s hlukom.

Určite oblasti alebo činnosti, pri ktorých môžu byť •	
zamestnanci ohrození.
Určite ohrozených pracovníkov. Osobitne určite tých, •	
ktorí môžu byť obzvlášť ohrození, ako napríklad pra-
covníkov s už existujúcimi ťažkosťami so sluchom, 
tehotné ženy a mladých ľudí.
Zvážte, či hluk je ustálený, premenný alebo impulzný.•	
Zaznamenajte všetky opatrenia regulácie hluku, ktoré •	
by mohli byť vykonané ihneď. Okamžitou reguláciou 
hluku môžete ušetriť veľa úsilia radšej ako pokračovať 
v posúdení.

Obrázok 2.4 Skontrolujte stav

Príklad:

Malá drevospracujúca fabrika má jednu dielňu so stro-
jnými zariadeniami.

Druhá dielňa sa používa na konštrukčné a dokončovacie 
práce.

Títo pracovníci sú určení ako tí, ktorí môžu byť ohrození:
pracovníci v dielni so strojnými zariadeniami. Z •	
predošlého posúdenia rizika hluku vyplýva, že denné 
vystavenie hluku pracovníka pri strojnom zariadení 
presahuje hornú akčnú hodnotu. Ochranu sluchu už 
používa, ale toto sa pri porovnávaní s akčnými hodno-
tami nezohľadňuje.
pracovníci v druhej dielni, ktorí používajú elektrické •	
brúsky na drevo a leštičky.
zamestnanec v druhej dielni trpiaci pískaním v •	
ušiach.

Hluk je premenný, ale nie impulzný, takže riziko skôr 
vyplýva z denného vystavenia hluku ako z vrcholového 
akustického tlaku.

 Uprednostnenie existujúcich informácií 5.3. 
pred meraním hluku

S cieľom posúdiť osobné vystavenie hluku pracovník-
ov, ktorí môžu byť ohrození, sa musí zhodnotiť hladi-
na hluku každej hlučnej činnosti počas pracovného 
dňa. Tieto informácie možno získať zo zverejnených 
informácií o hladinách hluku, informácií od výrobcov 
a dodávateľov strojných zariadení, alebo meraním. 
Pamätajte, že pri odhade hladiny hluku, ktorej je osoba 
vystavená, potrebujete zohľadniť hluk zo všetkých 
zdrojov a zosilnenie zvuku v miestnosti.

Je dôležité zabezpečiť, aby všetky údaje, ktoré nezískate 
meraním, zodpovedali vašej situácii pri práci a pri 
stanovovaní, či dochádza k prekročeniu akčných hod-
nôt vystavenia, zohľadniť všetky neistoty. Pamätajte, 
že stanovené hladiny akustického tlaku na stanovisku 
obsluhy sa môžu zvýšiť vďaka podmienkam dozvuku 
v miestnosti a hluku v pozadí.

Posudzovanie hladín akustického tlaku na základe úda-
jov akustického výkonu môže byť zložité. V kapitole 1 
o „Princípoch akustiky“ sa opisuje rozdiel medzi aku-
stickým výkonom a hladinou akustického tlaku, zatiaľ čo 
v kapitole 3 o „Návrhu pracoviska“ sa vysvetľuje, ako 
posúdiť vystavenie hluku na základe údajov o akustickom 
výkone a akustických podmienkach pracoviska.

Príklad:

Výrobca ručného náčinia tvrdí, že priemerná úroveň 
akustického tlaku pre obsluhu je 85 dB(A) s neistotou 
hodnoty K na úrovni 5 dB. Náčinie sa používa 30 až 60 
minúť denne na inak tichom mieste. Zvyšok dňa obs-
luha pracuje v tichej kancelárii, kde skúšky počutia 
potvrdzujú, že hladina akustického tlaku je menej 
ako 70 dB(A).

Obsluha je blízko zdroja hluku, takže je nepravde-
podobné, že akustické vlastnosti pracovnej miest-
nosti výrazne ovplyvnia hladinu pri jeho uchu. S cieľom 
zohľadniť neistotu sa priemerná hladina hluku odhadu-
je na úrovni 90 dB(A) (85 dB(A) + neistota na úrovni 
5 dB(A)), pričom v najhoršom prípade sa počíta so 
60-minútovým trvaním vystavenia. Z tohto dôvodu 
sa prepodkladá, že by mohlo dôjsť k prekročeniu 
dolnej akčnej hodnoty denného vystavenia na úrovni  
80 dB(A).
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Prístroje na meranie hluku5.4. 

Existujú dva základné typy elektronických prístrojov na 
meranie hladiny zvuku: zvukomery a dozimetre (tiež 
známe ako zvukomery osobného vystavenia zvuku). 
Niektoré zvukomery sú dvojúčelové a môžu sa použiť 
ako zvukomery a zároveň ako dozimetre.

Obrázok 2.5 Zvukomer s kalibrátorom zvuku
© fotografie s povolením spoločnosti Bruel & Kjaer

Zvukomery obsluhe poskytujú priame hodnoty hladiny 
zvuku. Vo všeobecnosti je zvukomer presnejší, pretože 
obsluha na meranie dozerá.

Obrázok 2.6 Dozimeter
© fotografie s povolením spoločnosti Bruel & Kjaer

Dozimetre sú zvukomery navrhnuté tak, aby ich bolo 
možné nosiť na tele a mohli monitorovať vystavenie 
hluku počas celej zmeny alebo jej časti. Dozimeter 
sa používa len v prípadoch, keď nie sú merania so 
zvukomerom praktické, napríklad v prípade ťažkého 
prístupu alebo keď sa pracovník veľmi hýbe. Je to z 
dôvodu možného zásahu do prístroja počas meraní bez 
odborného dohľadu, čím sa výsledky stávajú nedôvery-
hodné.

Niektoré dozimetre počas merania zapisujú hladinu 
hluku v intervaloch. Tento zápis pomáha stanoviť podiel 
rôznych zdrojov hluku alebo činností a prispieva k 

odstráneniu možných nespoľahlivých výsledkov.

Pri použití zvukomera alebo dozimetra si vyberte 
merač, ktorý spĺňa európske normy. Nevyhnutným 
príslušenstvom je ochrana mikrofónu a kompatibilný 
kalibrátor zvuku (kalibrovaný zdroj zvuku pre testovanie 
údajov zvukomeru).

Príklad:

Vyberú sa dozimetre na monitorovanie vystavenia hluku 
šoféra vysokozdvižného vozíka s vidlicovým nástavcom, 
ktorý vstupuje do hlučných priestorov a vychádza z 
nich, a pracovníka vo výškach. Dozimetre sa nastavia tak, 
aby počas trvania monitorovania zaznamenali celkovú 
priebežnú ekvivalentnú A hladinu Leq, ako aj priebežnú 
ekvivalentnú A hladinu Leq v minútových intervaloch. Dve 
sústavy výsledkov umožnia analýzu zmien hladiny zvuku, 
a zároveň poskytnú celkovú hladinu Leq za celkový čas.

Vyberie sa zvukomer na meranie hladín zvuku, akým je 
vystavená obsluha strojných zariadení v otvorenej dielni. 
Údaje sa zaznamenajú na pracovných miestach obsluhy.

Požadované merania5.5. 

Možnosti merania zvukomerom5.5.1. 

Frekvenčné 
váženie

Rozhranie 
hladiny

dB
FunkciaČasová 

konštanta

Tabuľka 2.2 Typické možnosti na zvukomeri

Zvukomer bude na meranie zvyčajne obsahovať 
užívateľské možnosti, ktoré možno zvoliť z ponuky na 
displeji alebo prepínačmi na prednom paneli. V tabuľke 
2.2 sa uvádzajú niektoré typické možnosti. Niektoré 
zvukomery môžu mať štandardné nastavenie na mera-
nia denného vystavenia a vrcholového vystavenia.
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Možnosti frekvenčného váženia musia zahŕňať váženie •	
A a môžu zahŕňať váženie C a lineárnu frekvenčnú 
odozvu.
Časové konštanty určujú rýchlosť odozvy zobrazenej •	
hladiny akustického tlaku a môžu zahŕňať nasledovné 
štandardné odozvy:

F –  a S (Fast = rýchly a Slow = pomalý) určujú prie-
merovanie zobrazenia RMS hladiny akustického 
tlaku. F umožňuje zmenu zobrazenia približne 
podľa vnímaných zmien hladiny zvuku. S je dlhší 
čas priemerovania, ktorým sa vyrovnávajú prudšie 
zmeny hladiny.
P –  zobrazuje čas prudkého vzostupu, ktorý 
umožňuje zistenie hladiny vrcholového akustick-
ého tlaku.

Možnosti funkcií môžu zahŕňať:•	
max – maximálna hodnota RMS alebo maximálna  –
hodnota vrcholu počas merania,
SPL –  alebo LP – okamžitá hladina akustického 
tlaku,
L – eq (priebežná ekvivalentná hladina) priemerná 
hladina akustického tlaku počas trvania merania. 
Hladinu Leq možno tiež znázorniť ako LAeq alebo 
LCeq v prípade stanovených meraní s A alebo C 
vážením.

Kontrola rozsahu hladín umožňuje užívateľovi nastaviť •	
prevádzkový rozsah zvukomeru podľa hladiny hluku.  
Rozsahy sa často, ale nie vždy, stanovujú na základe 
horného limitu referenčného rozsahu v dB. Niektoré 
zvukomery fungujú na jedinom, širokom rozsahu a 
nemajú kontrolu rozsahu hladín.

Merania denného vystavenia hluku5.5.2. 

Merania SPL alebo Lp možno využívať, keď je zvuk 
pomerne ustálený. Na zvukomeri si zvolíte toto:

SPL,•	
váženie A,•	
časovú konštantu S alebo F, pomalšia odozva časovej •	
konštanty S spriemeruje malé fluktuácie,
vhodný rozsah hladiny pre meranie.•	

Príklad:

Kosačka na benzínový pohon na domáce použitie 
vydáva ustálený zvuk. SPL sa meria zvukomerom vo 
výške hlavy vedľa obsluhy zariadenia počas pohy-
bu po trávniku. Najväčšie kolísanie hladiny sa prie-
meruje výberom odozvy S. Výsledný údaj je medzi  
81 a 82 dB(A).
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Obrázok 2.7 Zvuk kosačky na benzínový pohon na domáce použitie zná-
zornený vo vzťahu k času

Merania Leq možno použiť pre ustálený, ako aj premenný 
zvuk. Na zvukomeri si zvolíte toto:

L•	 eq,
váženie A,•	
vhodný rozsah hladiny na meranie.•	

Príklad:

Záhradný drvič vydáva premenný zvuk. SPL uvedené 
zvukomerom na stanovisku obsluhy kolíše medzi  
69 a 87 dB(A). Namerané Leq v priebehu štyroch cyklov 
typickej prevádzky je 82 dB(A).
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Obrázok 2.8 Premenný hluk drviča znázornený vo vzťahu k času s konečnou 
hodnotou Leq na konci merania.
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 Merania vystavenia vrcholovému akus-5.5.3. 
tickému tlaku

Akustický tlak impulzného zvuku
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Obrázok 2.9 Vlna akustického tlaku impulzného zvuku, akým je napríklad 
výstrel

V tomto prípade potrebujete zmerať najvyšší okamžitý 
akustický tlak. Na zvukomeri si zvoľte tieto vlastnosti:

časová konštanta •	 P (vrchol),
maximálne znázornenie,•	
frekvenčné váženie •	 C,
rozsah merania do najmenej 140 dB.•	

V prípade, že hladiny vrcholového akustického tlaku 
môžu presiahnuť 140 dB, sa uistite, že váš zvukomer má 
na meranie potrebný rozsah.

Príklad:

Merania obslužným personálom pneumatického 
nabíjača klincov sa vykonávajú zvukomerom vybaveným 
mikrofónom s nízkou citlivosťou, aby bolo možné merať 
do 155 dB. Hladina C vrcholového akustického tlaku a 
priebežná ekvivalentná A hladina Leq sa meria počas 
typickej 5-minútovej prevádzky.

MERANIE6. 

Príprava6.1. 

Podľa pokynov výrobcu:

Skontrolujte primeranosť stavu batérie zvuko-
meru a jeho kalibrátora.

Skontrolujte a v prípade potreby upravte 
pomocou kalibrátora znázornenie zvuko-
meru. (Pozn. Menovitá hladina kalibrátora sa 
v prípade rôznych typov mikrofónov zvyčajne 
mierne líši a niekedy si vyžaduje úpravu atmos-
férického tlaku.)

Nasaďte ochranu mikrofónu s cieľom chrániť 
mikrofón a predísť vedľajšiemu hluku spô-
sobenému pohybom vzduchu.

Obrázok 2.10 Príprava na meranie: pokyny výrobcu

Meranie zvukomerom6.2. 

Meranie na každom hlučnom mieste, kde osoba pracuje •	
alebo kadiaľ prechádza počas pracovného dňa. Hladiny 
vystavenia pod 70 dB(A) možno zvyčajne prehliadnuť, ale 
nezabudnite na hluk z rádií, osobných stereofonických 
prístrojov a rozhovorov, ak sa vyskytujú vo významnom 
počte, a na vplyv vysokej hladiny impulzného zvuku na 
denné vystavenie.
Odrazom hluku od vlastného tela predchádzajte •	
držaním zvukomera v dĺžke rúk alebo ho pripevnite 
na stojan a stojte najmenej 50 cm od zadnej časti 
zvukomera.
Hluk merajte na mieste, kde by bola hlava osoby, a •	
zvukomerom mierte smerom k zdroju zvuku. Ak je pri 
meraní daná osoba prítomná, požiadajte ju, aby stála 
trochu bokom a mikrofón držte najmenej 15 cm od 
hlavy.
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Obrázok 2.11 Meranie hladiny zvuku pri uchu obsluhy zariadenia. © fotografie 
s povolením Úradu pre ochranu zdravia a bezpečnosti, Veľká Británia

Na miestach, kde je hluk premenný, merajte L•	 eq dostatočne 
dlho, aby ste získali údaj o priemernej hladine. Možno 
budete musieť merať Leq po celý čas prítomnosti obsluhy. 
Ak meriate kratšie, počkajte, kým sa údaj ustáli v rozpätí 
1 dB, alebo merajte počas trvania celkového počtu cyklov 
v prípade, že je činnosť cyklická.
Keď meriate veľmi krátke prípady, merajte priebežnú •	
ekvivalentnú A hladinu Leq v priebehu jedného alebo 
viacerých opakovaní a zaznamenajte ich počet.

Zmerajte hladinu A denného vystavenie zvuku, ako aj •	
hladinu C vrcholového akustického tlaku impulzných 
zvukov vo vysokej hladine.

Nezabudnite zaznamenať:

pracovníka alebo pracovníkov, ktorých sa meranie •	
týka,
pracovnú činnosť počas merania,•	
miesto merania,•	
namerané hladiny hluku a trvanie merania,•	
hladinu hluku v pozadí, ak je výrazná,•	
typické trvanie vystavenia alebo počet opakovaní •	
merania a počet opakovaní počas pracovného dňa,
všetky ochranné prostriedky sluchu, ktoré pracovník •	
využíva.

Príklad:

Záznam meraní, ktoré sa vykonali zvukomerom na 
posúdenie vystavenia obslužného personálu strojného 
zariadenia

Meranie hluku v spoločnosti International Widgets
Názov práce lisovací stroj na výrobky, obsluha brúsenia odliatkov/expedícia

Dátum merania 31. apríl 2006

Podrobné informácie o prístrojoch
Zvukomer Typ 123 Sériové č. 12345

Kalibrátor Typ 456 Sériové č. 54321

Lisovací stroj na výrobky
Zdroj hluku Leq dB(A) Vrchol dB(C) Čas merania Čas vystavenia

Stanovisko obsluhy 89 115 300 sekúnd 4 hodiny

Zberňa výrobkov 86 111 50 sekúnd 30 minút

Čistiaci stroj so stlačeným vzduchom 97 126 200 sekúnd 45 minút

Balenie výrobkov a expedícia <70 108 100 sekúnd 1 hodina 30 minút

Meranie vykonal R Green
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Meranie dozimetrom6.3. 

Obrázok 2.12 Mikrofón dozimetra umiestnený na pleci

Príklad:

Správa o meraní dozimetrom počas celého pracovného 
dňa:

Umiestnite mikrofón na pleci, v ideálnom prípade blíz-•	
ko ramenného kĺbu, aby ste predišli dotyku s krkom a 
treniu o oblečenie. Telo zvukomeru vložte bezpečne 
do vrecka, aby sa nepoškodilo.
Merajte celkové vystavenie hluku počas pracovného •	
dňa alebo kratší čas typický pre vystavenie hluku 
počas dňa.
Vyhnite sa krátkym meraniam, ktoré poskytujú nízke •	
údaje, pretože môžu byť nepresné kvôli obmedzené-
mu rozlíšeniu znázornenia zvukomeru.
Nezabudnite zaznamenať:•	

pracovníka, ktorý mal na sebe dozimeter, –
pracovnú činnosť počas obdobia monitorova- –
nia (toto možno budú musieť pracovníci vyplniť 
sami),
trvanie merania a trvanie denného vystavenia  –
hluku,
všetky ochranné prostriedky sluchu, ktoré pracov- –
ník použil.

Meranie hluku dozimetrom v škole sv. Swithina
Meno zamestnanca D. Brown

Názov práce učiteľ telesnej výchovy

Dátum merania 31. jún 2006

Podrobné informácie o prístrojoch
Dozimeter typ DM 234 sériové č. 654 mikrofón na pleci

Kalibrátor typ C 789 sériové č. 432

Denné vystavenie počas merania 81 dB(A)
Činnosti počas dňa
Čas Vyučovacia hodina Činnosť Miesto
9.00 - 9.15 - zápis trieda č. 12

9.15 - 10.15 1 hokej ihrisko

10.15 - 11.15 2 aerobik aerobiková miestnosť

11.15 - 11.30 prestávka zborovňa

11.30 - 12.30 3 tenis tenisové kurty

12.30 - 13.30 obed zborovňa

13.30 - 14.30 4 voľná hodina zborovňa

14.30 - 14.45 prestávka príprava telocvičňa

14.45 - 15.45 5 gymnastika telocvičňa

po vyučovaní

16.00 - 17.00 futbalové družstvo ihrisko
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Časový prehľad – jednotlivé hodnoty priebežnej ekviva-
lentnej A hladiny Leq v priebehu po sebe nasledujúcich 
15-minútových intervalov obdobia monitorovania.

Koniec 
obdobia o Leq dB(A) Koniec 

obdobia o Leq dB(A)

9.15 76 13.15 73

9.30 79 13.30 72

9.45 78 13.45 71

10.00 77 14.00 <70

10.15 77 14.15 <70

10.30 86 14.30 <70

10.45 88 14.45 74

11.00 90 15.00 83

11.15 87 15.15 83

11.30 74 15.30 84

11.45 78 15.45 80

12.00 77 16.00 72

12.15 79 16.15 82

12.30 77 16.30 78

12.45 74 16.45 80

13.00 75 17.00 78

Z výsledkov merania dozimetrom vyplýva, že vystavenie 
učiteľa presahuje prvú akčnú hodnotu vzhľadom na 
denné vystavenie hluku 81 dB(A). Z časového prehľadu 
vyplýva, že hodina aerobiku je najhlučnejším časovým 
obdobím dňa.

Po meraní6.4. 

Podľa pokynov výrobcu:

prekontrolujte stav batérie zvukomeru a jeho kalibrá-•	
tora,
prekontrolujte a zaznamenajte údaje zvukomeru •	
použitím kalibrátora.

Batérie zo zvukomeru a kalibrátora vyberte, aby ste 
predišli poškodeniu počas ich nepoužívania.

Meranie hluku v blízkosti ucha6.5. 

Vystavenie hluku zo zdrojov v blízkosti ucha, 
napr. slúchadiel alebo slúchadiel s mik-
rofónom, príp. slúchadiel pri cvičnej streľbe 
alebo prilieb počas jazdy motocyklom, 
nemožno hodnotiť na základe meraní 
zvukomerom alebo dozimetrom.

Obrázok 2.13 Merania hluku v blízkosti ucha použitím metódy mikrofónu v 
skutočnom uchu a metódy použitia modelu hlavy a torza trupu © s povo-
lením Úradu pre ochranu zdravia a bezpečnosti, Veľká Británia
Model hlavy a torza trupu (zdroj HEAD Acoustics GmbH, Nemecko)
Mikrofón v skutočnom uchu

Hladinu hluku možno posúdiť len na základe 
meraní v uchu. Existujú dve metódy merania, 
metóda používajúca mikrofón v skutočnom 
uchu podľa normy ISO 11904-1:2002 a metóda 
použitia modelu hlavy a torza trupu podľa 

normy ISO 11904-2:2004. Tieto merania sú zložité 
a môžu ich vykonávať len odborníci s potrebnou 
kvalifikáciou.
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VyHODNOTENIE 7. 
VýSLEDKOV  
POSÚDENIA

Výpočet vystavenia hluku7.1. 

Spôsob výpočtu7.1.1. 

Vystavenie hluku sa vypočíta z hladiny a trvania každého 
obdobia vystavenia hluku počas dňa. K dispozícii sú rôzne 
jednoduché spôsoby: grafy, nomogramy a počítačové 
programy. Príkladom jednoduchého spôsobu výpočtu 
vystavenia spočítaním bodov vystavenia je toto22.

Pre merania hladiny akustického tlaku alebo mera-1. 
nia Leq vyčítajte zodpovedajúce body vystavenia z 
tabuľky 2.1.

Počet bodov vynásobte počtom hodín vystavenia 2. 
na zodpovedajúcej hladine;

alebo

pre meranie jednotlivých opakovaní vynásobte počet 
bodov (EP) trvaním merania v hodinách (t) a počtom 
opakovaní počas dňa (N) a potom vydeľte počtom opa-
kovaní počas merania (m).

Sčítajte body vystavenia pre všetky obdobia vys-3. 
tavenia počas dňa.

V stĺpci 3 nájdite hodnotu L4. EX,d, ktorá zodpovedá 
súčtu bodov vystavenia v stĺpci 2.

Ak sa požaduje aj výpočet hladiny týždenného vys-5. 
tavenia hluku, sčítajte body vystavenia za týždeň, 
vydeľte 5 a dostanete týždenný priemer.

22. Jeden bod vystavenia hluku zodpovedá dennému osobnému vys-
taveniu na úrovni 65 dB(A)

Za tabuľkou 2.3 nasleduje niekoľko vypracovaných prík-
ladov.

Hladina akustic-
kého tlaku alebo 

Leq dB(A)
Body vystavenia

Hladina denného 
vystavenia hluku 

(LEX,d) dB(A)

104 1000 95

103 800 94

102 640 93

101 500 92

100 400 91

99 320 90

98 250 89

97 200 88

96 160 87

95 130 86

94 100 85

93 80 84

92 64 83

91 50 82

90 40 81

89 32 80

88 25 79

87 20 78

86 16 77

85 13 76

84 10 75

83 8,0

82 6,4

81 5,0

80 4,0

79 3,2

78 2,5

77 2,0

76 1,6

75 1,3

Tabuľka 2.3 Tabuľka výpočtu bodov vystavenia hluku
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Príklad 2

Merania hluku sa vykonávajú počas skúšobnej 
streľby zo štyroch zásobníkov (m = 4). Leq je 102 dB(A)  
(EP = 640) počas 100-sekundového merania (t = 100 
sekúnd = 0,028 hodiny). Obsluha strelnej zbrane by 
zvyčajne vystrieľala 10 (N = 10) zásobníkov za deň. Hluk 
v pozadí je na jeho pracovisku nižší ako 75 dB(A).

Podrobné informácie o vystavení Body vystavenia

10 výstrelov, z čoho 4 výstrely za 100s 
predstavujú Leq v 102dB(A)

(640 x 0,028 x 10)/4 = 45

Body vystavenia celkom 45

Vzorce na výpočet vystavenia hluku:

Denné vystavenie hluku (LEX,d = LEX,8h) sa 
vypočíta sčítaním všetkých hladín vystavenia 

hluku počas dňa ako časovo vážený priemer hladín 
vystavenia hluku pre menovitý 8-hodinový pracovný 
deň, ako sa stanovuje v medzinárodnej norme ISO 
1999:1990, ods. 3.6. Nejde o jednoduchý súčet, 
pretože hladiny v dB sú logaritmické, a nie lineárne 
hodnoty.

Kde sa meria Leq alebo SPL:

kde:

pracovný deň pozostáva z n jednotlivých časových 
úsekov a
T0 = 8 hodín = 28.800 sekúnd;
Ti = trvanie obdobia i v sekundách;
(LAeq)i = priebežná ekvivalentná A hladina akustického 
tlaku (alebo hladina akustického tlaku), ktorej je osoba 
vystavená počas obdobia i a

 trvanie obdobia denného   
vystavenia zvuku osoby v sekundách

Kde sa meria Leq jednotlivých opakovaní:

LEX,d = Leq + kde:

n = počet prípadov výskytu hluku počas pracovného 
dňa
m = počet prípadov výskytu hluku počas merania
T0 = 8 hodín = 28.800 sekúnd
t = trvanie merania

Príklady: Výpočet vystavenia použitím bodov vystavenia hluku:

Príklad 1

Brúsenie odliatkov
Zdroj hluku Leq dB(A) Vrchol dB(C) Čas merania Čas vystavenia

Stanovisko obsluhy 89 115 300 sekúnd 4 hodiny

Zberňa odliatkov 86 111 50 sekúnd 30 minút

Čistiaci stroj so stlačeným vzduchom 97 126 200 sekúnd 45 minút

Balenie odliatkov a expedícia <70 108 100 sekúnd 1 hodina 30 minút

Podrobné informácie o vystavení Body vystavenia
4 hodiny na úrovni 89 dB(A) 4 x 32 = 128

0,5 hodiny na úrovni 86 dB(A) 0,5 x 16 = 8

45 minút na úrovni 97 dB(A) 0,75 x 200 = 150

Vystavenie pod 70 dB(A) nie je dôležité 0

Body vystavenia celkom 286

Hladina denného vystavenia hluku Medzi 89 a 90 dB(A)
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Vzorce na výpočet vystavenia hluku:

Týždenné vystavenie hluku (LEX,w = LEX,8h) sa 
vypočíta sčítaním všetkých hladín vystave-

nia hluku počas týždňa ako časovo vážený priemer 
hladín denného vystavenia hluku pre menovitý 
týždeň piatich pracovných dní o dĺžke o hodín, ako sa 
stanovuje v medzinárodnej norme ISO 1999:1990, 
ods. 3.6. Nejde o jednoduchý súčet, pretože hladiny v 
dB sú logaritmické, a nie lineárne hodnoty.

Hladinu týždenného vystavenia hluku možno 
matematickým spôsobom vyjadriť nasledovne:

(LEX,8h)i = hodnoty LEX,d pre každý posudzovaný pracovný 
deň „m“ v týždni.

Neistota merania7.1.2. 

Súčasťou všetkých meraní je neistota merania.  V prí-
padoch, kde je kolísanie hladiny alebo pracovných pos-
tupov zrejmé, môže byť potrebné merania niekoľko 
krát zopakovať, pričom môže byť vhodné stanoviť ako 
základ posúdenia najvyššiu možnú hladinu denného 
vystavenia.

Pri meraní dochádza k neistote kvôli presnosti zvu-
komeru a použitej metóde. Jednu neistotu spôsobuje 
meracie zariadenie, zatiaľ čo druhá neistota súvisí s 
výberom reprezentatívnych situácií z hľadiska denno-
denných zmien vystavenia a zmien zistených opako-
vaným meraním (odber vzoriek). Typ 1 alebo trieda 1 
zvukomerov sú najpresnejšie zvukomery na meranie v 
teréne, typ 2 alebo trieda 2 zvukomerov a dozimetrov 
sú menej presné. Napriek tomu, ktorýkoľvek zvukomer 
použijete, neistota spôsobená zmenami podmienok 
vystavenia môže byť v mnohých prípadoch závažnejšia 
ako neistota spôsobená presnosťou prístroja.

V každom prípade, dôkladná správa o posúdení musí 
obsahovať hodnoty neistoty postupmi-stanovených 
meraní.

Vzorce na výpočet vystavenia hluku:

V norme ISO 9612 „Akustika – Pokyny na 
meranie a hodnotenie hlukovej expozície v 

pracovnom prostredí“ sa uvádzajú metódy merania 
na posúdenie vystavenia hluku. Metódy uvedené v 
norme sú vytvorené optimalizovať úsilie, ktoré sa 
požaduje na dosiahnutie daného stupňa presnosti. 
Tieto postupy sú zložitejšie a podrobnejšie ako 
jednoduché postupy uvedené v tejto príručke, no sú 
užitočné v prípade, že sa vyžaduje vysoká presnosť 
merania.

 

V článku 4 smernice 2003/10/ES sa však stanovuje:

Používané metódy a prístroje sa prispôsobia 2. 
prevažujúcim podmienkam podľa charakteru hluku, 
ktorá sa má merať, dĺžky vystavenia, faktorov okolia 
a charakteristík meracieho prístroja. Tieto metódy a 
tento prístroj umožnia určiť parametre definované 
v článku 2 a rozhodnúť, či sa v danom prípade 
prekročili hodnoty stanovené v článku 3.

Použité metódy môžu zahŕňať odber vzoriek, ktoré 3. 
sú charakteristické pre osobné vystavenie pracov-
níka.

Zhodnotenie a meranie uvádzané v odseku 1 4. 
naplánujú a vykonajú príslušné služby vo vhod-
ných intervaloch, berúc do úvahy najmä ustanovenia 
článku 7 smernice 89/391/EHS týkajúce sa potreby 
príslušných služieb alebo osôb. Údaje získané z hod-
notenia, prípadne merania hladín vystavenia hluku 
sa zachovajú vo vhodnej forme, aby bolo možné do 
nich nahliadnuť aj neskôr.

Pri uplatňovaní tohto článku sa pri hodnotení výsled-5. 
kov merania berú do úvahy nepresnosti merania 
stanovené v súlade s metrologickou praxou.

Podľa článku 6 ods. 3 smernice 89/391/EHS 6. 
zamestnávateľ pri hodnotení rizík venuje osobitnú 
pozornosť:
(a) hladine, typu a dĺžke trvania vystavenia vrátane 

každého vystavenia impulznému hluku,
(b) limitným hodnotám vystavenia a akčným hod-

notám vystavenia stanoveným v článku 3 tejto 
smernice,

(c) všetkým vplyvom týkajúcim sa zdravia a 
bezpečnosti pracovníkov, ktorí patria do oso-
bitne citlivých rizikových skupín,

(d) pokiaľ je to technicky dosiahnuteľné, každému 
účinku na zdravie a bezpečnosť pracovníkov, 
ktorý vyplýva zo vzájomného pôsobenia hluku 
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a ototoxických látok súvisiacich s prácou, a zo 
vzájomného pôsobenia hluku a vibrácií,

(e) každému nepriamemu účinku na zdravie a 
bezpečnosť pracovníkov vyplývajúcemu zo 
vzájomného pôsobenia hluku a varovných 
signálov alebo iných zvukov, ktoré treba 
sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd,

(f) informáciám o emisiách hluku, ktoré uvádzajú 
výrobcovia pracovného zariadenia v súlade s 
príslušnými smernicami Spoločenstva,

(g) existencii alternatívneho pracovného zariad-
enia navrhnutého na zníženie emisií hluku,

(h) rozsahu vystavenia hluku nad bežný pracovný 
čas v zodpovednosti zamestnávateľa.

Určenie významných zdrojov hluku7.2. 

Zníženie hluku sa najlepšie dosiahne prostredníctvom 
riešení v oblastiach a pri činnostiach, ktoré najviac prisp-
ievajú k dennému vystaveniu hluku. Najvýznamnejším 
zdrojom nemusí byť ten, ktorý vydáva najvyššiu hladinu 
zvuku, ale ten, ktorý k dennej hladine vystavenia hluku 
prispieva najväčším množstvom bodov vystavenia.

Príklad:

Obsluha strojného zariadenia na 
brúsenie odliatkov Body vystavenia

Stanovisko obsluhy 128

Zberňa odliatkov 8

Čistiaci stroj so stlačeným vzduchom 150

Zber odliatkov a expedícia 0

Body vystavenia celkom 286

Hladina denného vystavenia 
hluku

medzi 89 a 
90 dB(A)

Keďže najviac bodov vystavenia hluku vytvára čistiaci 
stroj, táto úloha je prioritnou pre kontrolu hluku alebo 
zníženie rizika. Druhou prioritou, ktorá si vyžaduje 
konanie, je zníženie hluku na stanovisku obsluhy.

 Vzájomné pôsobenie hluku a ototoxick-7.3. 
ých látok súvisiacich s prácou a vibrácií

Vedecké štúdie viedli k všeobecnému súhlasu, že hluk a 
ototoxické látky aj vibrácie vzájomne pôsobia (pozri aj 
kapitolu 7, bod 4.1). Potvrdzuje sa to v článku 4, odseku 
6 písm. d) smernice 2003/10/ES, v ktorom sa vyžaduje 
zohľadnenie tohto vzájomného pôsobenia počas posud-
zovania rizika do miery, do akej je to technicky možné.

V kapitole 7 o „Poškodení sluchu a zdravotných prehliad-
kach“ sa uvádza neúplný zoznam ototoxických chemick-
ých látok používaných v príslušných odvetviach.

V súčasnosti nepoznáme presné kvantitatívne vzťahy 
medzi dávkou vystavenia a jej účinkom dokonca ani v 
prípade uvedených ototoxických látok; k dispozícii sú 
len obmedzené poznatky o vzájomnom pôsobení hluku 
a vibrácií.

Momentálne je nemožné poskytnúť pragmatické pravidlá 
posúdenia rizika a hraničné hodnoty pre tieto vzájomné 
pôsobenia. Je potrebné ďalšie preskúmanie, napríklad 
za podpory vedeckých konferencií na úrovni členských 
štátov a na európskej úrovni.

S cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia, napriek 
nedostatku vedeckých poznatkov o vzťahu medzi dávkou 
vystavenia a jej účinkom, niektorí odborníci odporúčajú 
zníženie akčných hodnôt, na ktoré sa vzťahujú zdra-
votné prehliadky (audiometrické testy) o 5 dB pre vys-
tavenie hluku aj ototoxickým látkam alebo hluku a vys-
okej hladine vibrácií od akčnej hodnoty podľa smernice  
2002/44/ES23 o vibráciách. Z vedeckých štúdí vyplýva, že 
vibrácie ruky a ramena, ako aj vibrácie celého tela, vzá-
jomne pôsobia s hlukom. Napriek tomu, presné vzťahy 
medzi dávkou vystavenia a jej účinkom nie sú pre tieto 
vzájomné pôsobenia k dispozícii. Usmernenia v tomto 
ohľade sa uvádzajú v kapitole 7.

Požiadavky na ochranu sluchu7.4. 

V smernici sa vyžaduje, aby v prípade uplatňovania lim-
itných hodnôt vystavenia sa pri stanovovaní účinného 
vystavenia pracovníka bralo do úvahy tlmenie, ktoré 
poskytujú osobné chrániče, ktoré pracovník používa. 
Vystavenie hluku s nasadenými chráničmi sa posud-
zuje na základe meraní hladiny vystavenia hluku, ktorej 
je nositeľ vystavený, a na základe výpočtov využitím 
štandardných údajov, ktoré sa získajú z chrániča. 
Usmernenia v tomto ohľade sa uvádzajú v kapitole 5 o 
„Osobných ochranných prostriedkoch (OOP): vlastnos-
tiach a výbere osobných chráničov sluchu (OCHS)“.

23.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplýva-
júcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknetých pôsobením fuzikál-
nych faktorov (vibrácie), Ú. v. EÚ L 177 zo 6.7.2002, s. 13.
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INFORMOVANIE A 8. 
šKOLENIE PRACOVNíK-
OV, KONZULTáCIE S 
NIMI A ICH ÚČASŤ

V rámcovej smernici 89/391/EHS (článkoch 10, 11, 12) sa 
od zamestnávateľa vyžaduje, aby prijal vhodné opatre-
nia na informovanie a školenie pracovníkov, konzultácie 
s nimi a zabezpečenie ich účasti, prípadne účasti ich 
zástupcov vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa zdra-
via pracovníkov a bezpečnosti na pracovisku v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

V smernici 2003/10/ES (článkoch 8 a 9) sa stanovuje 
predovšetkým toto.

Článok 8:

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 12 smernice 
89/391/EHS, zamestnávateľ zabezpečí, aby pracovníci, 
ktorí sú pri práci vystavení hluku, ktorý sa rovná dolným 
akčným hodnotám vystavenia alebo ich prekračuje, a/
alebo ich zástupcovia dostali informácie a školenie súvi-
siace s rizikami vyplývajúcimi z vystavenia hluku, pričom 
sa tieto informácie týkajú najmä:

(a) povahy takýchto rizík,
(b) opatrení prijatých zavedením tejto smernice, 

na elimináciu alebo na zníženie rizík z hluku 
na minimum vrátane okolností, za ktorých sa 
uplatnia opatrenia,

(c) limitných hodnôt vystavenia a akčných hodnôt 
vystavenia stanovených v článku 3 tejto smer-
nice,

(d) výsledkov hodnotenia a merania hluku, ktoré 
sa vykonajú v súlade s článkom 4 tejto smernice 
spolu s výkladom ich významu a možných rizík,

(e) správneho používania chráničov sluchu,
(f) toho, prečo a ako treba zisťovať a vykazovať 

príznaky poškodenia sluchu,
(g) okolností, za ktorých majú pracovníci právo na 

zdravotnú prehliadku a účel zdravotnej preh-
liadky, v súlade s článkom 10 tejto smernice,

(h) bezpečnej pracovnej praxe na minimalizovanie 
vystavenia hluku.

Článok 9:

Konzultácie a účasť pracovníkov, prípadne ich zás-
tupcov sa v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS 
konajú, čo sa týka záležitostí obsiahnutých v tejto 
smernici, najmä pokiaľ ide o:

posúdenie rizík a určenie opatrení, ktoré sa majú •	
prijať, uvedených v článku 4,
kroky zamerané na elimináciu alebo zníženie rizík •	
vznikajúcich z vystavenia hluku uvedených v článku 5,
voľby osobných chráničov sluchu uvedených v článku •	
6 ods. 1 písm. c.
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POŽIADAVKy SMERNICE1. 

V článku 6 rámcovej smernice 89/391/EHS24 sa stanovujú 
všeobecné povinnosti zamestnávateľov:

V rozsahu svojej zodpovednosti vykoná 1. 
zamestnávateľ opatrenia potrebné na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov vrátane 
prevencie ohrozenia pri práci a zabezpečovania 
informácií a školenia, ako aj zabezpečovania potreb-
nej organizácie a prostriedkov.

Zamestnávateľ musí potrebu prispôsobiť tieto opa-
trenia vykonať tak, aby boli zohľadnené meniace sa 
okolnosti s cieľom zlepšiť existujúcu situáciu. 

Zamestnávateľ uskutočňuje opatrenia uvedené v 2. 
prvom pododseku v odseku 1 na základe nasledu-
júcich všeobecných princípov prevencie:
a) vylúčenie rizík;
b) vyhodnocovanie rizík, ktoré nie je možné 

vylúčiť;
c) odstránenie rizík pri zdroji;
d) prispôsobenie práce jednotlivcovi, najmä pri 

navrhovaní pracovísk, výbere pracovných 
prostriedkov a výbere pracovných a výrob-
ných metód, najmä z hľadiska zmiernenia jed-
notvárnej práce a vopred určenej úkolovej 
práce a z hľadiska znižovania ich vplyvu na 
zdravie.

e) prispôsobovanie sa technickému pokroku;
f) nahradzovanie nebezpečných situácií 

bezpečnými alebo menej nebezpečnými;
g) rozvíjanie celkovej súvislej preventívnej poli-

tiky, ktorá zahŕňa technológiu, organizáciu 
práce, pracovné podmienky, sociálne vzťahy a 
vplyv faktorov týkajúcich sa pracovného pros-
tredia;

h) uprednostňovanie kolektívnych ochranných 
opatrení pred individuálnymi ochrannými opa-
treniami;

i) poskytovanie primeraných inštrukcií pracov-
níkom.

Zamestnávateľ musí dodržiavať nasledujúce ustanove-
nia článku 9 rámcovej smernice 89/391/EHS:

Zamestnávateľ :1. 
a) vyhodnocuje riziká týkajúce sa bezpečnosti 

a zdravia pri práci, vrátane tých skupín pra-
covníkov, ktorí sú priamo vystavení osobitným 
rizikám;

24. Smernica Rady 89/391/EHS z 12.júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci , Ú. 
v. ES L 183, z 29. 6.1989, s.1.

b) rozhoduje o ochranných opatreniach, ktoré sa 
majú vykonať, a ak je potrebné o ochranných 
prostriedkoch, ktoré sa majú použiť.

V neposlednom rade sa v článku 5 smernice o hluku 
2003/10/ES25 uvádzajú ustanovenia zamerané na pred-
chádzanie vystaveniu alebo na jeho zníženie:

Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť opa-1. 
trení na reguláciu rizika pri zdroji, riziká vznikajúce z 
vystavenia hluku sa eliminujú alebo znižujú na mini-
mum pri svojom zdroji.

Zníženie takýchto rizík sa zakladá na všeobecných 
zásadách prevencie berúc do úvahy najmä:
a) iné pracovné metódy, ktoré si vyžadujú menšie 

vystavenie hluku,
b) výber vhodného pracovného zariadenia vydáva-

júceho najmenší možný hluk vrátane možnosti 
sprístupniť pre pracovníkov pracovné zariade-
nie podliehajúce ustanoveniam Spoločenstva s 
cieľom alebo účinkom obmedzenia vystavenia 
hluku,

c) dizajn a usporiadanie pracovísk a pracovných 
miest,

VPLyV MIESTNOSTI 2. 
(PRAKTICKý)

Odraz a pohltivosť2.1. 

Všetky zvuky vyžarované na pracovisku sa odrážajú 
od stien miestnosti. Týmito odrazenými zvukmi sa 
potom zvyšuje vystavenie zvuku v miestnosti.

Vždy, keď zvuk narazí na stenu, časť jeho energie sa •	
odrazí.

Z tohto dôdovdu miestnosť ovplyvňuje akustické  –
prostredie; tento jav sa nazýva „odraz”.Celkové 
vystavenie je výsledkom spojenia zvuku, ktoré 
priamo vydáva zariadenie, a jeho početných odra-
zov, ktoré dopadajú na rovnaké miesto.
Zvukopohltivé zariadenia možno umiestniť na plo- –
chy v miestnosti, prípadne možno zavesiť absorb-
éry zvuku do dráhy zvuku s cieľom stlmiť odrazený 
zvuk (pozri bod 4.2.).

25.  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.
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Príklady:
Dvomi extrémnymi príkladmi akustického vplyvu 
miestnosti sú katedrála (ktorá výrazne rezonuje) a malá 
kancelária, ktorú lemujú akustické materiálmi a kober-
cami, zatiaľ čo najpohltivejším priestorom je voľné 
priestranstvo!Obrázok 

Odrazený zvuk

Priamy zvuk

Odrazený zvuk

 
Obrázok 3.1.Zvuk vysielaný zo zdroja zvuku sa odráža od stien miestnosti. 
Vystavenie pracovníka zahŕňa odrazený zvuk a priamy zvuk.

Zvukopohltivý materiál

Zvukopohltivý materiál

Obrázok 3.2: Zvukopohltivé materiály a zariadenia znižujú odrazený zvuk a 
tým umožňujú zníženie vplyvu miestnosti

Priame a dozvukové pole2.2. 

Vplyv miestnosti na vystavenie zvuku sa veľmi líši 
v závislosti od vzdialenosti od zdroja hluku. Vplyv 
miestnosti prevláda ďaleko od zdroja.

Čím ďalej od zariadenia, tým väčší je vplyv odrazeného •	
zvuku; v dôsledku toho môžeme miestnosť na základe 
vzdialenosti od zdroja rozdeliť do rôznych zón.

priamy zvuk prevláda v blízkosti zdroja: táto oblasť  –
sa nazýva „priame pole”,
odrazený zvuk prevláda ďalej od zdroja, táto oblasť  –
sa nazýva „dozvukové pole”, v dozvukovom poli je 
hladina hluku dosť konštantná

Pohltivosť zvuku v miestnosti je dosť účinná v doz-•	
vukovom poli, pričom v priamom poli je pomerne 
zbytočná.

Príklady:

Priame pole sa zvyčajne nachádza pár metrov od stroja. 

Užívateľ pracovného nástroja je zvyčajne v oblasti pri-
ameho poľa hluku tohto nástroja, umiestnenie zvu-
kopohltivých materiálov na priľahlé steny by bolo 
účinnejšie pre okolitých pracovníkov ako pre samot-
ného užívateľa nástroja.

Priame pole
Dozvukové 

pole

Obrázok 3.3 V blízkosti zdroja zvuku prichádza najviac hluku priamo zo samotného zdroja: táto oblasť sa nazýva „priame pole”, 
Ďalej od zdroja zvuku prevláda odrazený zvuk: táto oblasť sa nazýva „dozvukové pole”.
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Zvukovú izoláciu možno dosiahnuť pomocou 
zásten. Zvuková izolácia medzi zdrojom a 
poslucháčom oslabuje počutý zvuk. (pozri 
kapitolu nazvanú „ Metódy znižovania hluku“). 
Ak je pracovisko rozdelené pomocou zásten na 

oddelené zóny, je potrebné vo vzťahu k dozvuku 
preskúmať každú zónu osobitne.

Veľa softvérových balíkov sa venuje analýze pohltivosti 
na pracovisku; umožňujú stanovenie najvhodnejšieho 
množstva a umiestnenia pohltivých materiálov na 
základe porovnania akustického vplyvu a ceny, ktorú 
zahŕňa.

Nábytok, clony a veľké zariadenia tiež ovplyvňujú 
akustické efekty na pracovisku, hrajú úlohu pri odraze, 
izolácii alebo pohltivosti. Ak sú v porovnaní s objemom 
miestnosti veľké, je nutné ich pri zvukovej analýze 
posúdiť. 

VLASTNOSTI MIEST-3. 
NOSTI

Čas dozvuku3.1. 

Meraním času dozvuku získame odhad o celkovom 
akustickom vplyve miestnosti.

Ak zdroj zvuku v miestnosti alebo v uzavretom •	
priestore náhle vypnete, odrazy zvuku sa budú ďalej 
pohybovať od steny k stene, pričom sa ich energia 
každým ďalším odrazom oslabí, až pokým zvuk nep-
ohltí hluk miestnosti v pozadí.
Čím je miestnosť menej dozvuková, tým pomalšie sa •	
v nej znižuje hladina zvuku. Akustický vplyv miest-
nosti možno preto odhadnúť ako čas zníženia hladiny 
zvuku nazývaný „čas dozvuku” (Tr) a je vymedzený 
pre zníženie o 60 dB alebo zníženie hladiny zvuku.
Zdroj zvuku používaný na meranie •	 Tr môže byť zdroj 
impulzného typu zvuku (napríklad výstrel) alebo 
priebežný ustálený hluk, ktorý sa náhle zastaví.

Príklady:

Priemerné časy dozvuku predstavujú v prípade spálne 
0,5 s, v prípade koncertnej sály 1 - 2 s a v prípade katedrály 
4 - 8 s.

Pokles 
hladiny zvuku60dB60dB

dBdB

Hluk v pozadí

Prerušenie 
emisie zvuku
Prerušenie 

emisie zvuku

Čas dozvukuČas dozvuku

Čas (s)Čas (s)

Obrázok 3.4 Akustický vplyv miestnosti možno posúdiť prerušením zvuku a 
meraním jeho zníženia v dôsledku odrazov od plôch. „Čas dozvuku “(Tr) je čas 
potrebný na zníženie hladiny zvuku o 60 dB.

Krivka rozloženia zvuku v priestore3.2. 

Akustický vplyv miestnosti v priestore možno chápať 
ako vzťah znižovania zvuku a vzdialenosti vo vzťahu 
k celkovým rozmerom miestnosti. Toto možno posúdiť 
na základe miery zníženia na jednotku dĺžky alebo na 
základe zvýšenia hluku v niektorých bodoch.

Ak je zdroj priebežného ustáleného hluku umiestnený •	
na konci miestnosti, zníženie hladiny zvuku pozdĺž 
stredovej čiary miestnosti možno zmerať; výsledok 
sa potom znázorní formou „krivka rozloženia zvuku v 
priestore”.
Vplyv miestnosti možno posúdiť na základe param-•	
etra DL2. Tento predstavuje mieru zníženia hladiny 
zvuku pri zdvojnásobení vzdialenosti od zdroja. DL2 
sa nazýva „miera priestorového zníženia pri zdvojná-
sobení vzdialenosti”.
Vo voľnom priestranstve (v tzv.„voľnom poli” ) je miera •	
zníženia hladiny zvuku pri zdvojnásobení vzdialenosti 
6 dB (napr. DL2 = 6)
Rozdiel v hladine zvuku v určitom bode v miestnosti a •	
tou, ktorá sa očakáva vo voľnom poli (DLf) sa nazýva 
„zvýšenie hluku miestnosti” alebo „prebytok tlaku 
zvuku”.

V súvislosti s rôznymi akustickými parametrami miest-
nosti sa všeobecne predpokladá toto:

nízke zvýšenie hluku v miestnosti zodpovedá vysokej •	
hodnote DL2 a nízkym hodnotám DLf a Tr.
hodnoty DL•	 2, DLf a Tr sa menia s frekvenciou, možno 
ich zadať pre oktávové pásma,
hodnoty T•	 r, DL2 a DLf závisia od objemu miestnosti.

Príklady:

EN ISO 11690 – 1 odporúča tieto hodnoty: Tr < 0,8 s 
pre objem miestnosti < 200 m3, Tr < 1,3 s pre objem 
miestnosti < 1000 m3 a DL2> 3 alebo 4 pre väčší objem 
miestnosti.
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Obrázok 3.5 Zníženie zvuku na pracovisku možno zmerať pozdĺž línie od 
zdroja hluku po koniec miestnosti. Akustický vplyv miestnosti sa potom 
posúdi dvoma spôsobmi: ako„ priemerná miera “ zníženia zvuku alebo 
porovnaním s ekvivalentným znížením vo voľnom priestranstve (voľnom 
poli). (© INRS-CRAM Rennes).

Akustické parametre miestnosti sa neriadia 
európskymi smernicami, ale v niektorých 
vnútroštátnych právnych predpisoch sa 
vymedzujú hodnoty založené na rozmeroch 
miestnosti a jej zariadení. V EN ISO 11690 sa 

odporúčajú vyššie uvedené hodnoty.

DL2 a DLf  sú najreprezentatívnejšími parametrami 
na posúdenie pracoviska, ale v prípade miestností 
s malýmmi rozmermi, kde nie je možné spoľahlivo 
zmerať DL, je vhodnejším parametrom Tr .

Pohltivosť miestnosti možno vyjadriť aj iným param-
etrom, a to „ekvivalentnou pohltivou plochou”, (Aeq), ktorá 
zodpovedá plne pohltivej ploche, ktorou sa zabezpečí 
pohltivosť ekvivalentná so samotnou miestnosťou.

Často sa používa „Sabinov vzorec”, založený na vzťahu 
objemu miestnosti V, jej celkovej plochy S a čas doz-
vuku Tr :

 αS = (0.16 V) / (Tr S)

kde aS  je „Sabinov koeficient pohltivosti”

RIEšENIA PRE ZLEPšENIE 4. 
VýKONU NA PRACOVISKU

Zmeny pracoviska4.1. 

Zmeny pracoviska zahŕňajú opatrenia na zníženie hluku 
uvedené v kapitole 4 príručky „Ako znížiť vystavenie 
hluku?", konkrétne :

„opatrenia organizačnej povahy”, ktoré zahŕňajú •	
organizačné riešenia spojené so zmenami na praco-

visku, napr. zmenu stanoviska, používanie diaľkových 
ovládačov, atď.
opatrenia týkajúce sa prenosu vzduchu zahŕňajú riešenia, •	
akými sú clony umiestnené v blízkosti pracovníka.

 Umiestnenie pohltivých materiálov a 4.2. 
zariadení

Pohltivé materiály sa používajú na zníženie hladiny 
odrazeného zvuku.

Pohltivá schopnosť materiálu alebo systému sa vyjadru-•	
je prostredníctvom „faktora pohltivosti" α, čo je podiel 
pohltenej akustickej energie na celkovej energii hluku.
Celkový rozsah možných hodnôt α sa pohybuje od 0 •	
(žiadna pohltivosť) do 1 (úplná pohltivosť, t. j. ekviva-
lentná hladine vo voľnom priestranstve, kde nedo-
chádza k odrazu)
Pre rovnaký materiál alebo systém sa hodnoty α •	
menia v závislosti od frekvencie zvuku.
Z hľadiska pohltivosti možno riešenia rozdeliť do •	
niekoľkých skupín:

Pórovité materiály (sklená vata, kamenná vata, atď.)  –
rozptyľujú akustickú energiu v rámci svojej hrúbky, 
pričom sú najúčinnejšie pri vysokých frekvenciách, 
umiestňujú sa na povrch stien alebo na stropy ako 
absorbéry zvuku.
„Membrány” sú drevené panely umiestňované  –
na steny pomocou drevených líšt, rozptyl ener-
gie sa zabezpečuje prostredníctvom deformácie 
panelu; ktorý stláča vzduch za ním; membrány sú 
najúčinnejšie pri nízkych frekvenciách.
„Rezonátory” sú vzduchové dutiny prepojené s  –
okolitým vzduchom prostredníctvom hrdla (ako v 
prípade fľaše); pohyb vzduchu v dutine rozptyľuje 
akustickú energiu; sú účinné pre vybrané frekven-
cie stanovené priestorovou konfiguráciou daného 
prístroja.

Pre rovnaké prístroje sa hodnoty α menia v závislosti •	
od priestorovej konfigurácie, hustoty, hrúbky, atď.

Príklady: 

typické hodnoty α sú 0,01 pre mramor, 0,04 pre betón, 
0,8 pre sklenú vatu, atď. Typické rozdiely hodnoty α v 
závislosti od frekvencie možno znázorniť takto:

α 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 4000 Hz
sklenená vata 0,3 0,7 0,9 0,95

membrána 0,6 0,4 0,2 0,1

rezonátor (nastavený 
na 500 Hz)

0,2 0,9 0,2 0,05

 
Priemyselné príklady a špecifikácie, ktoré možno použiť 
pri obstarávaní pohltivých materiálov a systémov, sú 
uvedené v kapitole 4 „ Ako znížiť vystavenie hluku ?”



62

KaPitOLa 3: náVRh PRaCOViSKa

Obrázok 3.6 Pórovité materiály možno umiestniť na steny dielne alebo zavesiť 
na strop ako absorbéry zvuku na zoslabenie vysokofrekvenčného zvuku.

Obrázok 3.7 „Membrány" sú drevené panely pripevnené na steny pomocou 
líšt. Tieto tlmia nízkofrekvenčné zvuky.

Krk

Dutina

 
Obrázok 3.8 Akustické „rezonátory“ sú otvorené dutiny obsahujúce vzduch. 
Väčšinou sa umiestňujú do hrúbky stien na zoslabenie zvuku vybraných 
frekvencií.

Z uvedeného vyplýva, že akustický vplyv 
miestnosti sa líši podľa toho, či sme blízko 
alebo ďaleko od zdroja hluku. Vplyv pohltivosti 
miestnosti sa rovnako líši, môže sa pohybovať 
od 1 do 3 dB blízko zdroja a od 5 do 12 dB ďalej 
od neho (ref. EN ISO 11690).

Tvar povrchu výrazne ovplyvňuje pohltivosť zvuku. 
Zohľadňuje sa pri priemernej hodnote pohltivosti mer-
anej na ploche omnoho väčšej ako sú rozmery tvaru.

V iných ohľadoch je stena zriedkakedy homogénna: 
zahŕňa okná, dvere a čiastočné obloženie, atď. Tieto 
prvky sa musia zohľadniť ako jednotlivé prvky, ak je 
podiel ich plochy vo vzťahu k ploche steny výrazný. V 
opačnom prípade možno použiť priemerné hodnoty pre 
celú stenu.

 

VýPOČET PREDPOVE-5. 
DANIA HLUKU

V prípade, že poznáme emisiu zvuku zo zariadenia v 
miestnosti a pohltivú schopnosť miestnosti, existujú 
na výpočet tlaku zvuku v určitých bodoch metódy a 
softvéry.

Potrebujeme informácie o emisii hluku zo zariad-•	
enia.
Potrebujeme údaje o pracovisku: rozmery, zariad-•	
enie priestoru, koeficienty pohltivosti povrchu – tieto 
môžno zaokrúhliť podľa teoretických hodnôt.
Výsledkami môžu byť hladiny akustického tlaku v •	
určitých bodoch, hlukové mapy alebo parametre 
pohltivosti v miestnosti.
Výsledkom je imisia založená na viacerých zdrojoch •	
emisie a odrazoch zo stien. Na výpočet vystavenia 
budú takisto potrebné časy vystavenia na rozličných 
stanoviskách pracoviska.
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Tieto pomôcky sa používajú pri projektovaní 
nových pracovísk a pracovísk, ktoré boli výrazne 
zrekonštruované. Predpovedajú budúci stav a 
umožňujú porovnanie niekoľkých situácií s cieľom 
poskytnúť najlepšie riešenie alebo dosiahnuť cieľovú 
hladinu hluku.

Rôzne situácie možno porovnať na základe:

zmeny emisií zariadenia, čo by napríklad zahŕňalo •	
inštaláciu tichšieho zariadenia alebo využite krytov,
zmeny stanoviska pracovníka alebo zariadenia v dielni,•	
zvýšením pohltivosti na príslušných povrchoch.•	

Obrázok 3.10 Modelovanie umožňuje simuláciu rôznych zmien na pracovisku 
a posúdenie ich vplyvu
(RayPlus® © software, s povolením INRS, Francúzsko)

Výsledky zahŕňajú určitý stupeň neistoty v závislosti 
od metódy výpočtu, spoľahlivosti použitých para-
metrov a predpokladoch výpočtov. Napriek tomu 
možno rôzne výsledky, ktoré zodpovedajú rozličným 
riešeniam, porovnávať a môžu pomôcť pri rozumnom 
výbere.

K „rozumnému výberu” možno dospieť po zvážení

vypočítanej hladiny hluku pre každú situáciu,•	
dôsledkov každého riešenia (cena, vplyv na pracovný •	
postup, vplyv na iné faktory – ochrana zdravia a 
bezpečnosti na pracovisku, znečistenie, atď.).

Niektoré metódy predpovedanie hladín 
akustického tlaku a imisie zvuku na pracovisku 
sú uvedené v norme EN ISO 11690-3:1997.

K dispozícii sú rôzne softvérové balíky na 
predpovedanie priestorovej akustiky. Môžu sa líšiť 
vo vzťahu k rôznym kritériám, akými sú ergonómia, 
rýchlosť výpočtu, množstvo dostupných údajov 
(rozmery, pohltivá schopnosť materiálov), predpoklad 
a presnosť výpočtov, atď.

Väčšina metód zahŕňa určité zjednodušujúce pred-
poklady. Tieto však zvyčajne nemajú výrazný vplyv 
na stredné frekvencie, ktoré ovplyvňujú vystavenie 
pracovníka najvýznamnejším spôsobom.

 

Obrázok 3.9 Softvéry využívajúce modely pracoviska na výpočet hladín zvuku - v tomto prípade sú na hlukovej mape zobrazené hladiny hluku prostredníctvom farebnej škály.

(RayPlus® © software, s povolením INRS, Francúzsko.)
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POŽIADAVKy SMERNICE1. 

V článku 5 smernice 2003/10/ES26 sa v súvislosti s preven-
ciou a znížením vystavenia rizikám súvisiacim s hlukom 
stanovujú tieto ustanovenia:

Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť 1. 
opatrení na reguláciu rizika pri zdroji, riziká vznika-
júce z vystavenia hluku sa eliminujú alebo znižujú 
na minimum pri svojom zdroji.

Zníženie takýchto rizík sa zakladá na všeobecných 
zásadách prevencie a berúc do úvahy najmä:
a) iné pracovné metódy, ktoré si vyžadujú menšie 

vystavenie hluku;
b) výber vhodného pracovného vybavenia vzhľadom 

na vykonávanú prácu vydávajúceho najmenší 
možný hluk vrátane možnosti sprístupniť pre 
pracovníkov pracovné zariadenie podliehajúce 
ustanoveniam Spoločenstva s cieľom alebo 
účinkom obmedzenia vystavenia hluku;

c) dizajn a usporiadanie pracovísk a pracovných 
miest;

d) primerané informácie a odbornú prípravu 
na vyškolenie pracovníkov o tom, ako majú 
správne používať pracovné zariadenie, aby sa 
znížilo ich vystavenie hluku na minimum;

e) zníženie hluku technickými prostriedkami:
zníženie hluku šíreného vzduchom naprík- –
lad protihlukovými clonami, krytmi, zvuk 
pohlcujúcimi obkladmi;
zníženie hluku šíreného pevnými  –
konštrukciami napríklad tlmením alebo 
izoláciou;

f) vhodné programy údržby pre pracovné zari-
adenie, pracovisko a systémy na pracovisku;

g) organizáciu práce zameranú na zníženie hluku:
obmedzenie dĺžky trvania a intenzity vys- –
tavenia hluku;
vhodné harmonogramy s primeranými  –
prestávkami na oddych.

Na základe posúdenia rizík, ak sa presiahnu horné 2. 
akčné hodnoty vystavenia, zamestnávateľ zavedie 
a vykoná program technických, resp. organizačných 
opatrení so zámerom znížiť vystavenie hluku, berúc 
do úvahy najmä uvedené opatrenia.

Na základe posúdenia rizík, pracoviská, na ktorých 3. 
sú pracovníci pravdepodobne vystavení hluku, 
ktorý presahuje horné akčné hodnoty vystavenia, 

26. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie zamestnancov rizikám vyplývajúcim z fyzikál-
nych faktorov (hluku), Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s 38.

sa označia vhodnými značkami. Zodpovedajúce 
oblasti sa taktiež vyznačia a prístup do nich sa 
obmedzí, ak sa to dá technicky uskutočniť a riziko 
vystavenia to odôvodňuje.

Ak z dôvodu pracovnej činnosti pracovník 4. 
používa oddychové zariadenia v zodpovednosti 
zamestnávateľa, hluk v týchto zariadeniach sa zníži 
na hladinu kompatibilnú s ich účelom a podmienka-
mi používania.

Podľa článku 15 smernice č. 89/391/EHS5. 27 
zamestnávateľ prispôsobí opatrenia uvádzané v 
tomto článku požiadavkám pracovníkov patriacich 
k osobitne citlivým rizikovým skupinám.

EXISTUJE MNOHO 2. 
SPôSOBOV RIEšENIA 
PROBLéMU SÚVISIACEHO 
S HLUKOM

Kolektívne riešenia majú prednosť2.1. 

Prednosť kolektívnej ochrany je základom prevencie 
vymedzenej v smernici 89/391/EHS. V oblasti hluku je 
k dispozícii mnoho kolektívnych riešení.

Všetky riešenia uvedené v tejto kapitole sú kolektívne.•	
Individuálne opatrenia spočívajú najmä v používaní •	
osobných chráničov sluchu [pozri kapitolu 5 pod náz-
vom „Osobné ochranné prostriedky (OOP): vlast-
nosti a výber osobných chráničov sluchu (OCHS)"] 
a zvukotesných priestorov. Zvukotesné priestory sa v 
tomto prípade posudzujú súbežne s krytmi, pretože 
ich fyzikálne princípy sú rovnaké.

 Usmernenia na pochopenie pre-2.2. 
ventívnych riešení

Existuje mnoho kolektívnych riešení na zníženie 
hluku; dôležité je uvedomiť si, aká široká je ponuka 
týchto opatrení, a vedieť, ako si z nich vybrať.

V tejto kapitole sa uvádzajú rôzne •	 „skupiny“ riešení a 
vysvetľujú ich princípy. Ich účinnosť sa uvádza v hod-

27. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracorníkov pri práci, Ú. v. 
ES L 183 z 29.6.1989, s. 1.



KaPitOLa 4: aKO znížiŤ VyStaVEniE hLuKu?

67

notách akustických parametrov a rovnako sa uvádzajú 
príklady ich použitia v priemyselných odvetviach.
Pri výbere riešenia sa kupujúcemu poskytnú špecifikácie •	
s cieľom zabezpečiť účinnosť tohto riešenia a zabrániť 
nedorozumeniu. Na dosiahnutie tohto cieľa sú na konci 
tejto kapitoly uvedené príslušné informácie.

Účinnosť riešení závisí od frekvencie2.3. 

Všetky akustické vlastnosti materiálov a systémov 
závisia od frekvencie. V závislosti od tohto parametra 
sa bude akustická účinnosť riešení veľmi líšiť.

Akustická účinnosť sa spravidla, no nie vždy, zvyšuje •	
spolu s frekvenciou; nízkym frekvenciám je ťažké 
zabrániť.
Existujú osobitné frekvenčné pásma, v ktorých je •	
účinnosť nižšia.

KLASIFIKáCIA METóD 3. 
NA ZNIŽOVANIE HLUKU

Cieľom je stanoviť spomedzi rôznych možností 
znižovania hluku to najlepšie riešenie. Najlepším 
riešením je riešenie, ktoré poskytuje najlepšie výsledky 
pri nižších nákladoch a vyžaduje si menej obmedzení.

Niektoré opatrenia na zníženie hluku sa v priemysle •	
bežne používajú, ale skutočný výber riešení je širší, 
ako možno usudzovať z bežnej praxe.
Bežné riešenia nie sú vždy prispôsobené problému •	
alebo situácii v závode; okrem toho si vyžadujú opti-
malizáciu vo vzťahu k cieľom týkajúcim sa hluku.
Prevádzkovateľa závodu nesmú niektoré riešenia •	
odradiť; jednoduché riešenia veľmi často prinášajú 
značný úžitok.

Príklady:

Celková akustická úprava dielne, v rámci ktorej sú steny 
a strop obložené zvukopohltivým materiálom, môže byť 
neprimeraná a niekedy dokonca aj veľmi neúčinná, ak sa 
zdroj hluku nachádza v blízkosti zamestnanca. Zvukotesné 
priestory pre pracovníkov môžu byť tiež úplne neúčinné, 
ak z nich musí zamestnanec občas odísť.

Metódy na zníženie hladiny hluku možno rozdeliť do 
hlavných skupín a pri výbere môže pomôcť predbežný 
prehľad.

Opatrenia organizačnej povahy sa týkajú organizácie •	
práce, návrhu postupov a dodávky zariadení. Sú 
najúčinnejšie, ak sa naplánujú vo fáze návrhu pracoviska 
alebo pred jeho podstatnou zmenou. Pomocou nich sa 
dá predísť problémom a ďalším neplánovaným prácam.
Opatrenia „pri zdroji“ sa týkajú úprav zariadení. V prí-•	
pade, že sa na zariadení vykonajú úpravy je najväčším 
problémom zabezpečenie záruky. Ak sa však vykonajú 
správne, opatrenia „pri zdroji“ môžu priniesť značné 
výsledky v oblasti zníženia hluku a môžu mať význam-
ný vplyv na pracovisko, niekedy aj prostredníctvom níz-
konákladových riešení. Zamyslite sa nad jednoduchými 
spôsobmi alebo „trikmi“ a do riešenia problému zapo-
jte pracovníkov údržby alebo dodávateľa zariadenia.
Opatrenia pri prenose hluku sa používajú najčastejšie, •	
keďže majú menší vplyv na organizáciu práce a prevádz-
ku zariadenia, i keď tomu nie je vždy tak. Sú účinné ako 
nápravné opatrenia, ale ich použitie možno zvažovať 
aj vo fáze navrhovania. Ich skutočná účinnosť závisí 
od akustického stavu a v prípade, že sú vhodné, môžu 
prinášať dobré výsledky. Zároveň však môžu viesť k vys-
okým výdavkom a malému akustickému úžitku.

Príklady:

Umiestnenie hlučných úžitkových zariadení (ventilátorov, 
kompresorov, atď.) vo väčšej vzdialenosti od zamestnan-
cov je nízkonákladovým riešením, ak sa vykoná vo fáze 
zariaďovania dielne. Neskôr (v prípade, že nepretržitý 
prístup k tomuto zariadeniu nie je nevyhnutný) môže 
byť jednoduchším riešením zakrytie daného zariadenia.

Na základe druhu zvuku možno vybrať najvhodnejšie 
riešenia.

V kapitole 1 sa uvádzajú rôzne druhy zvuku: zvuk šírený •	
pevnou látkou alebo zvuk pevnou konštrukciou, zvuk 
šírený vzduchom a zvuk šírený v kvapaline.
Zvuk šírený vzduchom a zvuk šírený v kvapaline sa •	
spoločne označujú ako „zvuky šírené v kvapaline“, 
pretože majú mnoho spoločných vlastností.
Tieto druhy sa rovnako vzťahujú na emisiu zvuku ako •	
na šírenie zvuku.
Zdrojmi zvuku šíreného pevnou látkou sú zdroje, ktoré •	
využívajú mechanické sily: pohon, trenie, náraz, atď.
Zdroje zvuku šíreného v kvapaline sa vytvárajú •	
narušením tlaku v tekutine: pískaním, turbulenciou, 
výstrelom, aď.
šírenie pevnou látkou sa označuje ako „šírenie pevnou •	
konštrukciou“: zvuk sa prenáša podlahou, stenami, 
potrubiami, atď.
Pri šírení vzduchom sa zvuk šíri okolitým vzduchom; •	
v širšom význame hovoríme o zvuku šírenom v kva-
paline.
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Niektoré riešenia sa v tejto kapitole nazvažujú, pretože 
sú opísané v iných častiach príručky.

Osobné ochranné prostriedky (OOP): vlastnosti a •	
výber osobných chráničov sluchu (OCHS) (kapitola 5),
Návrh pracoviska (kapitola 3).•	

Pri výbere najlepšieho opatrenia na zníženie 
hladiny hluku môžu byť užitočné technické 
simulácie. Môže sa použiť jednoduchý vzorec, 
ktorým sa získa približný odhad účinku riešenia, 
či osobitný softvér na posúdenie účinku 

kombinovaných riešení, ktorý umožňuje optimalizáciu 
výberu. Výsledky, ktoré prinesú vybrané riešenia, často 
výrazne prevýšia náklady na tieto simulácie.
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Obrázok 4.1 Opatrenia na zníženie hladiny hluku na pracovisku
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OPATRENIA 4. 
ORGANIZAČNEJ  
POVAHy

Nízkohlučné zariadenia sú základom politiky na 
zníženie hluku.

Výber nízkohlučného zariadenia vám umožňuje predísť •	
implementácii rozsiahlych opatrení na zníženie hluku.
V každej skupine strojných zariadení alebo nástro-•	
jov existujú hlučnejšie aj menej hlučné modely: 
požiadavka týkajúca sa hluku sa na účely objednávky 
uvádza v špecifikáciách zariadenia.
Stanovte postup schvaľovania, ktorý zahrnie kon-•	
troly hladiny hluku zariadenia v prevádzkových pod-
mienkach.
Zabezpečte správnu údržbu počas celej doby •	
životnosti zariadenia: strojné zariadenie v dobrom 
stave je tichšie.

Príklady:

Použitie tichých nástrojov (pílových listov, kompresorov 
na stlačený vzduch, skrutkovačov, atď.) a tichých strojných 
zariadení (kompresorov, motorov, ventilátorov, atď.).

Obrázok 4.2 Vyberte si tiché zariadenie a zabezpečte jeho správnu údržbu

Pracovný postup vytvára viac alebo menej hlučné 
pracovné podmienky.

Na dosiahnutie rovnakého výsledku možno použiť aj •	
tichý postup.
Tichý postup často súvisí s výkonnosťou a kvalitou.•	
Vedľajšie prvky postupu môžu mať na hlučnosť veľký •	
vplyv (padanie predmetov, čistenie tlakom vzduchu, 
atď.).
Zlepšenie postupu môže byť vhodnou príležitosťou na •	
vyriešenie iných foriem znečistenia (prachu, tepla, atď.).
S cieľom dosiahnuť menej hlučné prevádzkové pod-•	
mienky možno prispôsobiť parametre postupu; je 
však potrebné dbať na výkonnosť.

Príklady:

Preprava súčiastok namiesto ich zhadzovania, použitie 
elektronického namiesto mechanického ovládania 
rýchlosti, obmedzenie hlučných prevádzkových časov 
do najvyššej možnej miery, nastavenie rýchlosti prúde-
nia alebo tlaku vzduchu na najtichšiu hodnotu, atď.

Obrázok 4.3 Postup prispôsobte alebo upravte
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Príklady niekoľkých pracovných postupov vzhľadom na 
zníženie emisie hluku:

Metóda / pracovný postup

Znížená emisia hluku Zvýšená emisia hluku

položenie zhodenie

odsatie odfúknutie

dierovanie centrovacím 
vrtákom

dierovanie dierovačom

vŕtanie dierovanie

vŕtačka s príklepom nárazová vŕtačka

zváranie čapov (lodiarstvo)
zváranie komponentov 
„Knacken“

otočný maticový kľúč nárazový maticový kľúč

elektrický pohon spaľovací motor

odlievanie kovanie

klzné ložisko valivé ložisko

hydraulické tvarovanie 
(Kraftformer)

ohýbanie kladivom

hydraulické ťahanie/stláčanie narovnávanie kladivom

spájanie nitovanie

laserová rezačka rezací stroj

optická signalizácia akustická signalizácia

oscilačná píla rozbrusovanie

rezanie plazmovým oblúkom mechanické rezanie

reliéfne lisovanie (napr. valcové 
lisovanie) lisovanie

razenie

lisovanie tepanie

remeňový pohon reťazový pohon

pilovanie brúsenie

pílenie rozbrusovanie

skrutkovanie nitovanie

zváranie nitovanie

valcovanie zvarov oklepávanie kladivom

postrekovanie zváracieho 
činiteľa

odsekávanie rozstreku po 
zváraní

lis (napr. potrubí) razenie tvarovacím lisom

orbitálne nitovanie nitovanie s prerážaním

súvislá preprava prerušovaná preprava

Tabuľka 4.1 Pracovné metódy so zníženou emisiou hluku 
[BGI 688 „Lärm am Arbeitsplatz in der Metall-Industrie“, s. 51]

Opatrenie organizačnej povahy môžu byť riešením.

V článku 5 ods. 1 písm. (i) smernice 2003/10/ES sa 
ustanovujú tieto požiadavky:

Hluk možno znížiť „obmedzením dĺžky trvania a inten-•	
zity vystavenia hluku“; [Pri zohľadnení skutočnosti, že 

50 percentným znížením pracovného času sa dosiahne 
zníženie iba o 3 dB(A) (pozri kapitolu 1 o „Princípoch 
akustiky“)];
Hluk možno znížiť „vhodnými harmonogramami práce •	
s primeranými prestávkami na oddych“.

Okrem toho je možné prijať aj iné opatrenia:

Medzi opatrenia organizačnej povahy patrí usporiad-•	
anie dielne a úprava pracovných postupov;
Pri akustickom usporiadaní dielne sa zohľadňuje •	
umiestnenie zariadenia vo vzťahu k pracovníkovi;
Prácu upravte tak, aby ste pre pracovníkov, ktorí sú •	
vystavení hluku, zabezpečili zníženie najhlučnejších 
činností; atď.

Nevyžadujú sa žiadne ďalšie zariadenia; tieto opatrenia 
nemusia byť finančne nákladné.

Príklady:

Hlučné zariadenie umiestnite vo väčšej vzdialenosti od 
stien a kútov; zoskupte ich ďalej od stanovísk pracovníkov 
alebo využite zásteny. Zabezpečte rotáciu pracoviska s 
cieľom „rozdeliť“ hlučné činnosti (bez toho, aby ste „obe-
tovali“ zamestnancov!); využívajte diaľkové ovládanie, aby 
boli zamestnanci vzdialení od hlučných zariadení atď.
(pozry Obrázok 4.4)

Opatrenia organizačnej povahy je potrebné 
zvážiť čo najskôr vo fáze navrhovania usporiada-
nia pracoviska. V súvislosti s týmito opatreniami 
môže byť spolupráca s dodávateľmi prospešná; 
touto otázkou sa osobitne zaoberá kapitola 6.

 

Obrázok 4.4 Stavebníctvo – použitie tichého plameňometu
© yves Cousson – s povolením INRS, Francúzsko

Plameňomety sú významnými zdrojmi hluku pri mno-
hých činnostiach, napríklad v stavebníctve. Použitie 
tichých plameňometov umožňuje zníženie emisie hluku 
o 7 až 20 dB(A) v závislosti od prúdenia plynu.
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OPATRENIA PRI ZDROJI5. 

 Opatrenia na zdrojoch zvuku šíreného 5.1. 
v kvapaline

Opatrenia na zdrojoch zvuku šíreného v kvapaline 
sú vo všeobecnosti určené na zníženie turbulentného 
prúdenia kvapaliny.

Znížte rýchlosť prúdenia.•	
Zvýšte kvalitu povrchu.•	
Podniknite kroky v súvislosti s prekážkami: zmenšite ich •	
rozmery, optimalizujte ich tvar.
V potrubiach sa vyhnite prudkým ohybom, náhlym •	
zmenám prierezu, atď.

Čo najbližšie k zdroju možete nainštalovať tlmiče.

Súčasťou „disipatívnych (absorpčných)“ tlmičov sú •	
zvukopohltivé materiály: pre prúdenie vzduchu s níz-
kou rýchlosťou, niekedy nazývané „absorbéry hluku“.
„Komorové“ tlmiče sú založené na tvare: napr. tlmiče •	
otvorov.
„Expanzívne“ tlmiče sa používajú najmä na prívodoch •	
a výfukoch stlačeného plynu.

Príklady:

Namiesto umiestnenia v určitom uhle umiestnite 
zásobník so vzdušným prúdom na brúske v smere 
prúdenia. Potrubia s hladkými stenami utesnite; namon-
tujte absorpčné tlmiče na vstupe a výstupe ventilá-
tora zberného systému prachu. Na vstrekovacích lis-

och vymeňte opotrebované expanzívne tlmiče, ak sú 
odvzdušňovacie ventily upchané.

Obrázok 4.6 Zdroje zvuku šíreného v kvapaline: podniknite kroky týkajúce sa 
prúdenia alebo použite tlmiče
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Obrázok 4.7 Testovanie motora – Použitie tlmičov 
© s povolením Úradu pre ochranu zdravia a bezpečnosti, Veľká Británia

Obrázok 4.5 Možnosti usporiadania pracoviska; organizácia práce
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Spomedzi zvukov, ktoré vydáva mnoho motorov, 
najmä spaľovacích motorov je hluk výfuku dominantný. 
Použitím vhodných tlmičov sa môže dosiahnuť aku-
stický výsledok v rozmedzí od 20 do 40 dB(A). Na mieru 
navrhnutý tlmič sa zakladá na zásade rezonancie (pozri 
kapitolu 3 „Návrh pracoviska“); jeho dĺžka sa prispô-
sobuje frekvencii, ktorá sa má pohltiť. Z analýzy spektra 
vyplýva, že dominantná frekvencia je takmer úplne 
potlačená.

 Opatrenia na zdrojoch zvuku šíreného 5.2. 
pevnou látkou

Všeobecné opatrenia na zdrojoch zvuku šíreného 
pevnou látkou sa zameriavajú na samotnú mechan-
ickú silu: 

zamedzenie trenia,•	
predchádzanie nárazom,•	
zabezpečenie, aby bola sila čo najsúvislejšia,•	
zníženie kinetickej energie: zmenšenie vzdialenosti, •	
hmotnosti pohyblivých častí, atď.

Pri vyvíjaní rovnakej sily môžu zariadenia vyžarovať 
viac alebo menej vibrácií a hluku; túto schopnosť možno 
ovplyvniť vykonaním zmien na stavbe zariadenia:

rezonancii predíďte zmenou hmotnosti alebo pevnosti,•	
zabezpečte tlmenie použitím osobitných zariadení •	
(krytov, tlmičov, atď.), tlmením sa vibračná energia 
mení na teplo, ktoré sa následne rozptýli vo vnútri 
zariadenia,
používajte konštrukcie, ktoré prenášajú menej vibrácií •	
a vyžarujú menej zvuku.

Príklady: 

Naolejujte styčné plochy, dajte prednosť náradiu z plas-
tu pred kovovým náradím, znížte výšku pádu súčiastok, 
uprednostnite perforované platne pred celými, pokryte 
časti konštrukcie zariadenia tlmiacimi vrstvami, atď.

Obrázok 4.8 Zdroje zvuku šíreného pevnou látkou: podniknite kroky týkajúce 
sa sily alebo stavby zariadenia

Okrem väčšieho tlmenia, prostredníctvom 
ktorého dochádza k trvalému zlepšeniu stavu 
hluku, je možné vykonávať opatrenia na 
stavbe zariadenia len zriedka intuitívne. Je 
lepšie ich navrhnúť na základe osobitnej 

analýzy s použitím vhodných meraní a výpočtov.

„Aktívna kontrola“ je riešením, ktoré teoreticky možno 
použiť buď na zdrojoch hluku šíreného vzduchom 
alebo pevnými konštrukciami. Základom je umiest-
nenie antifázového „protihluku“ alebo „protisily“ 
oproti pôvodnému zdroju. V súčasnosti sa obmedzuje 
použitie týchto riešení v priemyselnom odvetví a 
častejšie sa zvažujú v súvislosti s nízkofrekvenčným 
hlukom šíreným vzduchom.

 

a) Rez laserom cez pílový list. b) Vo vnútri 
pílového 
listu je 
umiestnená 
tlmiaca 
vrstva.

Obrázok 4.9 Pílenie dreva – použitie tichých pílových listov 
© s povolením INRS, Francúzsko

Pílový list je pri pílení dreva hlavným zdrojom hluku. 
Mnoho výrobcov ponúka „tiché pílové listy“ založené 
na rôznych technológiách: „rezanie laserom“ (a) alebo 
„sendvičové“ pílové listy (b). Najúčinnejšími pílovými 
listami možno znížiť prevádzkový hluk až o 7 dB(A).

Obrázok 4.10 Spracovanie kovov – kontajnery na mechanické súčiastky
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V kovospracujúcom priemysle vzniká často pri práci s 
mechanickými súčiastkami impulzný hluk v dôsledku 
nárazov jednotlivých súčiastok na seba. Na obrázku 
vidíme kontajner, ktorý sa práci so súčiastkami používa 
pri ich umývaní. Použitím drôtených stien kontajnera sa 
zabezpečí zníženie vyžarovania zvuku.

S cieľom znížiť hladiny hluku spôsobené padaním 
súčiastok do kontajnera možno použiť dve jednoduché 
metódy: pohyb usmerniť pomocou šikmej platničky (a) 
alebo znížiť vyžarovanie hluku kontajnerom pomocou 
drôtených stien (b).

Pri spustení skrutiek s hmotnosťou 0,5 kg z výšky 1 m 
do prázdneho kontajnera sa v prípade riešenia (a) rovná 
akustický výsledok približne 6 dB(A) a v pr pade riešenia 
(b) 14 dB(A).

koncový uzáver

vonkajší plášť z 
obyčajného 
oceľového plechu

tesniaca obruba 
(iba na jednom konci)

tesniaca obruba 
(iba na jednom konci)

vnútorný plášť z 
perforovaného 
oceľového plechu

zapínacie úchytky 
s jednoduchým 
zapínaním

Obrázok 4.11 Správne postupy – plášťovanie potrubia 
© s povolením Úradu pre ochranu zdravia a bezpečnosti, Veľká Británia

Pevné častice sa prepravujú pevným potrubným systé-
mom. Umiestnením akustického plášťovania na potru-
bia sa dosiahne zníženie hluku v rozsahu približne od 10 
do 15 dB(A). Akustické plášte sa vyrábajú z hrubej pol-
otvrdej minerálnej vaty uzavretej v oceľovom plechu.

OPATRENIA PRI PRENOSE 6. 
ZVUKU VZDUCHOM

Zásteny6.1. 

Umiestnenie zásten na pracovisku možno vytvoriť 
izoláciu proti hluku šírenému vzduchom; steny musia 
mať dobré izolačné vlastnosti.

Hlučné zariadenia možno zoskupiť na jednom mieste, •	
ktoré je oddelené od dielne vzduchotesnými stenami.

Pouvažujte o obmedzeniach súvisiacich s premávkou •	
a prístupom.
Vo všeobecnosti platí, že čím väčší je povrch, tým je •	
lepšia izolácia.
Použitím viacerých stien možno docieliť dobrú •	
izoláciu.
Okná a dvere musia byť akusticky navrhnuté: malý •	
„akustický nedostatok“ výrazným spôsobom znižuje 
celkovú izoláciu.
Zamedzte akémukoľvek úniku, aj keď ho považujete •	
za zanedbateľný; použite tesnenie.
Vo všeobecnosti sa izolácia zvyšuje s frekvenciou, •	
avšak každá stena má frekvenčné rozsahy, v rámci 
ktorých nie je izolácia dostatočná; pokúste sa zistiť, 
o ktoré oblasti ide, pomocou dokumentácie výrobku 
alebo približných výpočtov.

Príklady: 

Vplyv otvorov v stenách na únik: v prípade otvoru v stene 
o veľkosti 1 % sa izolačný faktor steny znižuje z 30 na 20 dB. 
 
V tabuľke sa uvádzajú príklady priemerných izolačných 
hodnôt pre niektoré druhy stien.

Stena R dB(A)

jednovrstvová, sadrokartónová, hrúbka 7 cm 34

sklená, hrúbka 1 cm 33

tehlová, hrúbka 5 cm 39

sadrokartónová vrstva v kombinácii s vláknom, hrúb-
ka 7 cm, a sadrokartónová vrstva, hrúbka 7 cm

54

sklená vrstva, hrúbka 0,8 cm v kombinácii so vzdu-
chom, hrúbka 1,4 cm, a sklenou vrstvou, hrúbka 1 cm

35

betónová, hrúbka 9 cm 47

betónová vrstva, hrúbka 9 cm v kombinácii s vláknom, 
hrúbka 5 cm, a s vrstvou z tvrdenej sadry, hrúbka 1 cm

61

Obrázok 4.12 Hlučné zariadenie oddeľte pomocou stien
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Obrázok 4.13 Textilné odvetvie – rozdelenie pracoviska pomocou zásten
© Bernard Floret - s povolením INRS, Francúzsko

Na tomto oddelení galantérie sa hlučná dielňa rozdelila 
pomocou akustickej steny, v ktorej sú osadené dvojité 
okná, s cieľom umožniť viditeľnosť z jednej strany na 
druhú.

Kryty – zvukotesné priestory6.2. 

Kryt je „skrinka“, v ktorej sa nachádza hlučné zariad-
enie; v prípade tohto riešenia možno zvážiť všeobecné 
zásady, ktoré sa uplatňujú pri zástenách, avšak je 
potrebné zohľadniť niekoľko osobitných.

Použitím krytu dochádza k obmedzeniam z hľadiska •	
prístupu k zariadeniu, ktoré je potrebné zvážiť.
V prípade krytu je veľmi často potrebné, aby bol •	
vybavený otvormi na vstup a výstup výrobkov, ven-
tiláciu, atď.
Otvory je nevyhnutné akusticky upraviť: zvážte •	
použitie tlmičov, zvukopohltivých tunelov, izolačných 
výplní, atď.
Vnútorný povrch krytu je nutné pokryť zvukopohl-•	
tivým materiálom, aby sa predišlo zosilňovaniu zvuku 
vo vnútri krytu.
Zariadenie musí byť od krytu úplne oddelené (pozri •	
ods. 7).

Príklady: 

Akustický výsledok krytu môže predstavovať 20 až 
30 dB(A). Ak sa vnútro nevystlie zvukopohltivými mater-
iálmi, tento výsledok sa môže znížiť až na 10 dB. Kryt 
okolo dopravníka fliaš s lištami z plastu pripevnenými 
k jednej otvorenej strane môže znížiť hladinu hluku o 
7 dB(A).

Tlmiče

Obrázok 4.14 Hlučné zariadenie uzatvorte do krytu.

Obrázok 4.15 Baníctvo a ťažba v lomoch – kryt
© Bernard Floret - s povolením INRS, Francúzsko

 
V baníckom odvetví a pri ťažbe v lomoch sú najväčšími 
zdrojmi znečistenia prach a hluk.

Na zníženie dôsledkov oboch zdrojov znečistenia sa v 
tomto lome drvič uzavrel do krytu s výškou 25 metrov, 
zhotoveného z dvojitého obkladu oddeleného minerál-
nou vlnou.

Zvukotesný priestor je kabína, v ktorej je pracovník 
zatvorený; z fyzikálneho hľadiska funguje krytý pries-
tor rovnako ako kryt, pričom aj zásady jeho navrhova-
nia sú podobné. V súvislosti s ochranou pracovníka je 
potrebné zohľadniť osobitné požiadavky.

Rovnako ako v prípade chráničov, kryté priestory •	
predstavujú osobné riešenie, ktoré je možné zvažovať 
ako poslednú možnosť.
Účinnosť krytého priestoru sa značne znižuje časom, •	
počas ktorého je pracovník mimo krytého priestoru; 
tlmiaci účinok sa znižuje rovnakou mierou ako v prí-
pade chráničov sluchu (pozri kapitolu 5),
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V rámci ochrany pracovníkov je potrebné zvážiť rôzne •	
otázky prevencie, ako napríklad vetranie, teplotu, 
komunikačné metódy s vonkajším prostredím, zach-
ytenie varovných signálov, atď.

Príklady: 

Akustický výsledok krytého priestoru sa môže pohybovať 
od 25 do 35 dB(A).

Obrázok 4.16 Doprava – Hluk v kabíne tohto cestného motorového vozidla 
určeného na prepravu osôb sa znížil vystlaním podlahy a bočných stien 
skleneným vláknom s plášťom z oceľového plechu a iných plôch zvukopohl-
tivými materiálmi.
© s povolením Úradu pre ochranu zdravia a bezpečnosti, Veľká Británia

Clony6.3. 

Clony sú časti stien, ktoré na jednej alebo viacerých 
hranách nie sú spojené; bránia problémom súvisi-
acich s prístupom, ale ich účinnosť je obmedzená a 
musia sa dodržiavať základné požiadavky.

Clony umiestnite čo najbližšie k pracovníkom.•	
Zabezpečte, aby mala clona dostatočnú výšku •	
(najlepšie v dvojnásobnej vzdialenosti od ucha).
Zvážte šírku clony, ktorá by mala byť približne dvojná-•	
sobkom jej výšky.
Povrch clony pokryte zvukopohltivým materiálom.•	
Clona musí byť vyrobená z materiálu, ktorým sa •	
zabezpečí izolácia vzduchu 20 dB.
Vo zvyšku miestnosti vykonajte opatrenia na pohltenie •	
hluku.

V súvislosti s využívaním clôn v hudobnom a zábavnom 
sektore si pozrite kapitolu 8.

Príklady: 

Akustický výsledok clony môže predstavovať iba 10 dB 
a v miestnosti s dozvukom možno predpokladať max-
imálny výsledok 5 dB.

 
Obrázok 4.17 Clony umiestnite hneď vedľa pracovníkov

Obrázok 4.18 Kovospracujúce odvetvie – clona
© yves Cousson – s povolením INRS, Francúzsko

V tejto dielni sú zamestnanci oddelení clonami, ktoré 
chránia ich bezprostredné okolie. V miestnosti sa vykon-
ali opatrenia na pohltenie hluku tak, aby bol každý pra-
covník chránený od svojho suseda až o 5 dB(A).

Pohltivosť miestnosti6.4. 

Pohltivosť miestnosti je predstavená v kapitole 3 „Návrh 
pracoviska“.
 
Príklady riešení sa uvádzajú v tejto kapitole, pozri ods. 8 
s. 77 „Obstarávanie riešení: špecifikácie“.

Obrázok 4.19 Garáž – pohltivosť miestnosti
© yves Cousson - s povolením INRS, Francúzsko
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V garážach sa často vyskytujú odrazové plochy, ktoré 
spôsobujú zosilňovanie hluku. Zvukopohltivé materiály 
možno umiestniť rôznymi spôsobmi: zavesením absorb-
érov zvuku (vľavo) (čím sa vytvorí veľká zvukopohltivá 
plocha), úplným alebo čiastočným pokrytím stien a 
stropu vrstvami zvukopohltivého materiálu (vpravo).

Účinnosť všetkých uvedených riešení sa mení 
v závislosti od frekvencie: ich účinnosť bude 
líšiť v závislosti od druhu hluku, ktorého 
hladina sa má znížiť. Napríklad pomocou 
clony, ktorá je účinnejšia pri vyšších frekven-

ciách, sa dosiahnu rôzne výsledky v závislosti od toho, 
či pôjde o nízkofrekvenčný alebo vysokofrekvenčný 
hluk. Táto otázka je zložitejšia vo vzťahu k izolácii, 
keďže riešenia majú spravidla nedostatky pri určitých 
frekvenciách v závislosti od ich geometrického tvaru a 
konštrukcie. Túto otázku je preto potrebné zohľadniť 
vo všetkých akustických štúdiách, preskúmaním 
meraní a technických parametrov.

Ľudia často nechápu rozdiel medzi pohltivosťou a izo-
láciou. Z vysvetlení uvedených v tejto príručke vyplýva, 
že ich metódy a ciele sú odlišné: pohltivosť sa týka 
vnútorného hluku v miestnosti, zatiaľ čo izolácia súvisí 
s prenosom hluku medzi miestnosťami. Sklenená vata 
je napríklad výborným zvukopohltivým materiálom, 
ale jej izolačné vlastnosti (17 dB pri 1000 Hz pri hustote 
20 kg/m3) sú slabé.

OPATRENIA V PRíPADE 7. 
šíRENIA / PRENOSU 
HLUKU PEVNOU LáTKOU

Pred prijatím opatrení v súvislosti so šírením/prenosom 
hluku pevnou látkou sa uistite, že ide o váš problém.

Prenos hluku pevnou látkou sa spravidla týka problé-•	
mov s vibráciami: vibračným pohodlím, poškodenia 
stavby zariadenia, atď.
Pokaľ ide o vystavenie hluku pri práci, prenos hluku •	
pevnou látkou zriedka prevyšuje prenos vzduchom.
Osobitné metódy merania umožňujú stanoviť podiel •	
prenosu pevnou látkou na vystavení hluku. Prípadne 
možno určiť niektoré zložky za významné: vysoké 
hodnoty vibrácie v prípade veľkých konštrukcií (dosiek, 
stien), nízkofrekvenčný hluk, šírenie hluku v diaľke, atď.

Odpoveďou na prenos pevnou látkou je izolácia 
proti vibráciám. Zahŕňa najmä využívanie pružného 

antivibračného upevnenia, dodržiavanie určitých 
požiadaviek je však nevyhnutné.

Základným princípom izolácie proti vibráciám je •	
„zavesenie“ zariadenia, ako keby bolo nezávislé od 
okolitého prostredia.
Zariadenie je preto potrebné umiestniť na čo •	
najpružnejšie antivibračné upevnenie, ktorá musí zari-
adenie udržať bez toho, aby sa prelomila.
Je potrebné zohľadniť všetky prepojenia zariadenia s •	
okolím: potrubia, káble, atď.
Oporná upevnenie (doska, podlahová doska atď.), •	
musí byť dostatočne pevné: dávajte si pozor na tenké 
betónové podlahy alebo ľahké oceľové rámy.

Príklady: 

Typickým príkladom zariadení, ktoré je potrebné izolovať, 
sú vratné stroje. Ak produkujú nadbytočnú energiu, možno 
ich izolovať a podoprieť pomocou kvádrov z betónu.

Obrázok 4.20 Izolácia proti vibráciám zariadenia sa zabezpečuje pomocou 
pružného upevnenia.

Základným princípom metódy na zhodnotenie 
podielu prenosu hluku pevnou látkou je 
porovnanie skutočného prenosu hluku pevnou 
látkou, ktorý spôsobuje zariadenie, so samot-
ným prenosom vzduchom, pričom túto 

hodnotu možno zistiť napríklad použitím reproduk-
tora ako zdroja hluku.

Izolácia proti vibráciám je účinná až od určitej frekven-
cie, ktorej hodnota zodpovedá 1,4-násobku takzvanej 
„prirodzenej frekvencie upevnenia“. Táto prirodzená 
frekvencia upevnenia je priamo úmerná pevnosti 
upevnenia a nepriamo úmerná hmotnosti zariadenia. 
Z tohto dôvodu je veľmi zložité izolovať zariadenia s 
nízkou prevádzkovou frekvenciou (do 8 Hz).  
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Obrázok 4.21 Výroba súčiastok – izolácia proti vibráciám
© s povolením INRS – CRAM, Nancy, Francúzsko

Malé súčiastky pre automobilový priemysel sa nachádzajú 
vo vibrujúcich valcovitých zásobníkoch. Toto zariadenie 
vydáva nízkofrekvenčný hluk („šum“) vďaka svojej zák-
ladnej vibračnej frekvencii 50 Hz. Namontovanie vhod-
nej izolácie proti vibráciám a pružného antivibračného 
upevnenia umožňuje zníženie šírenia hluku pevnou 
konštrukciou. Zároveň dochádza k značnému zníženiu 
vystavenia pracovníkov vibráciám v blízkosti strojného 
zariadenia.

OBSTARáVANIE RIEšENí: 8. 
šPECIFIKáCIE

Pozn.:   V tomto odseku sú uvedené usmernenia na 
obstarávanie niektorých akustických riešení, ktoré 
boli predstavené v tejto kapitole. Nezaoberá sa 
obstarávaním takzvaných „tichých“ zariadení, 
ktoré sú opísané v kapitole 6 tejto príručky.

Potrebné špecifikácie8.1. 

Základom je zabezpečiť, aby zvolené riešenie účinne 
vyriešilo problém súvisiaci s hlukom: akustické 
špecifikácie sa preto musia uviesť v objednávke.

Niektoré problémy súvisiace s hlukom možno vyriešiť •	
pomocou analýzy problému a prijatím jednoduchých 
opatrení. Vo väčšine prípadov sa však malé a stredné 
podniky musia pri hľadaní a nákupe „správneho“ 
riešenia spoľahnúť na odborníka.
Následne je potrebné písomne sformulovať jasnú •	
špecifikáciu, ktorej výklad musí byť v prípade 
uskutočnenia schvaľovacej skúšky jednoznačný.

Rôzne faktory môžu viesť k výrazným rozdielom, pokiaľ •	
ide o tom čo považujeme za konečnú hladinu hluku, 
napr. ako sú parametre a jednotky merania, podmienky 
merania, prevádzkové podmienky zariadenia, atď.
S cieľom predísť nejasnostiam, uvádzame zoznam •	
užitočných návrhov na špecifikáciu bežných riešení. 
Zoznam nie je úplný: slúži len ako pomôcka.

Všeobecné špecifikácie8.2. 

Pre všetky akustické riešenia existujú spoločné 
špecifikácie.

Prvé z nich samozrejme predstavujú akustické •	
požiadavky, teda parametre, ktoré sa používajú na 
kontrolu dosiahnutého akustického výsledku.
Všeobecným parametrom, ktorý je ľahko merateľný, je •	
LpA [hladina akustického tlaku v dB(A)] v určitom bode, 
keď je zariadenie v prevádzke a používa sa akustické 
riešenie.
Ak je to možné, miestom merania by malo byť stano-•	
visko obsluhy.
Na porovnanie hladiny hluku pred použitím riešenia •	
a počas neho je potrebné špecifikovať viacero pod-
mienok „schvaľovacej skúšky“.
Niektoré z týchto podmienok sa týkajú prevádzky •	
zariadenia a okolitého prostredia vrátane:

umiestnenia zariadenia vzhľadom na stav na pra- –
covisku,
prevádzkových podmienok zariadenia, –
pohltivosti miestnosti, –
preplnenosti miestnosti. –

Ďalšie podmienky sa týkajú samotného merania, •	
napríklad:

druh a trieda presnosti meracích prístrojov, –
spätne zistiteľná kalibrácia meracích prístrojov, –
kalibračná kontrola aspoň na začiatku a na konci  –
testovania,
dôležitosť nameraných hodnôt: napr. všetky nam- –
erané hodnoty musia prekročiť základnú úroveň 
aspoň o 6 dB(A),
stabilita úrovne hluku: napr. kolísanie úrovne počas  –
meraní nesmie presiahnuť 3 dB(A),

K zoznamu špecifikácií možno pridať „konštrukčné •	
požiadavky“:

niektoré konštrukčné parametre môžu ovplyvniť  –
účinnosť akustických riešení; napr. otvory, pevné 
prepojenia, atď.
ďalšie požiadavky sa týkajú pracoviska alebo pros- –
tredia, kde sa vykonáva postup: ochrana povrchu, 
biologická zlučiteľnosť, požiarna alebo tepelná 
ochrana, hydrometria, ventilácia, prístup k zariad-
eniu, možnosti demontáže zariadenia atď.

Najlepšími referenčnými údajmi na stanoven-•	
ie spoľahlivých požiadaviek vo vzťahu k akustick-
ým riešeniam sú normy, ktoré sú stanovené aj pre 
najbežnejšie riešenia (pozri odsek 8.3).



78

KaPitOLa 4: aKO znížiŤ VyStaVEniE hLuKu?

Vybrané normy8.3. 

Normy sú najlepšími referenčnými údajmi pri zosta-
vovaní tabuľky špecifikácií; sú osobitné pre každé 
akustické riešenie.

V normách sa presne vymedzujú relevantné parametre.•	
V normách možno nájsť praktické informácie, ktoré sú •	
osobitné pre posudzované riešenie.

Príklady:

V tejto tabuľke sú uvedené odkazy na normy, ktoré posky-
tujú všeobecné informácie o akustických špecifikáciách 
alebo osobitné informácie pre akustické riešenia. (pozry 
tabuľka 4.2)

Vo všeobecnosti sa v normách upresňujú 
akustické parametre, ktoré sa technicky 
prispôsobujú príslušnému riešeniu. Meranie 
týchto parametrov je spravidla zložitejšie ako 
meranie hodnoty LpA, ale dosiahnutý výsledok 
je spoľahlivejší.

Odkaz na 
normu Názov

ISO 11200:1995

Akustika – Hluk vyžarovaný strojmi a 
zariadeniami – Pokyny na používanie 
základných noriem na určenie emisných 
hladín akustického tlaku na pracovnom 
mieste a na iných presne vymedzených 
miestach

ISO 15667:2000
Akustika – Pokyny na znižovanie hluku 
krytmi a kabínami

ISO 12001:1996
Akustika – Hluk strojov a zariadení – Pravidlá 
na tvorbu a prezentáciu skúšobných 
postupov na určovanie hluku

ISO 11546-2:1995

Akustika – Určenie zvukovo-izolačných 
vlastností krytov – Časť 2: Merania v 
podmienkach in situ (na účely prevzatia a 
overovania vlastností)

ISO 11957:1996
Akustika – Určovanie zvukovo-izolačných 
vlastností kabín – Laboratórne meranie a 
merania v podmienkach in situ

ISO 14257:2001
Akustika – Meranie a parametrický popis 
rozloženia zvuku pracovných miestností na 
hodnotenie ich akustických účinkov

ISO 354:2003
Akustika – Meranie zvukovej pohltivosti v 
dozvukovej miestnosti

ISO 11821:1997
Akustika – Stanovenie útlmu zvuku 
odstrániteľnej zásteny na mieste uloženia 
(in situ)

ISO 11820:1996
Akustika – Merania na tlmičoch hluku v 
mieste použitia (in situ)

Tabuľka 4.2 Odkazy na normy, ktoré poskytujú všeobecné informácie o aku-
stických špecifikáciách alebo osobitné informácie pre akustické riešenia
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 Je potrebné zdôrazniť, že:
„Zamestnávateľ uskutočňuje preventívne opatrenia a uprednostňuje kolektívne ochran-
né opatrenia pred individuálnymi ochrannými opatreniami.“ (Článok 6 ods. 2 písm. h) 
rámcovej smernice 89/391/EHS)

„Osobné ochranné prostriedky používajú, keď nie je možné vyhnúť sa rizikám alebo 
dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi ochrannými opatreniami alebo opa-
treniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.“ (Článok 3 smernice č. 89/656/EHS 
o OOP)

 

POŽIADAVKy SMERNíC1. 

Na výber a používanie osobných chráničov sluchu ako 
osobných ochranných prostriedkov sa vzťahuje viacero 
smerníc.

V článku 6 ods. 2 písm. h) rámcovej smernice  
89/391/EHS28 sa stanovuje, že „zamestnávateľ 
uskutočňuje opatrenia uvedené v prvom pododseku 
odseku 1 na základe nasledujúcich všeobecných 
princípov prevencie:

(h) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení 
pred individuálnymi ochrannými opatreniami.“

Okrem toho, v článku 13 odsek 2 písm. b) rámcovej 
smernice č. 89/391/EHS sa stanovuje:

„Povinnosťou každého pracovníka je, podľa svojich 
možností, dbať o svoju vlastnú bezpečnosť a ochranu 
zdravia, ako aj o bezpečnosť a ochranu zdravia iných osôb 
dotknutých jeho konaním alebo povereniami v práci v 
súlade so školením a inštrukciami od zamestnávateľa. 
Na tento účel pracovníci v súlade s ich školením a 
inštrukciami od zamestnávateľa musia najmä:

(a) správne používať stroje, prístroje, nástroje, 
nebezpečné látky, dopravné vybavenie a iné 
výrobné prostriedky; 

(b) správne používať pridelené osobné ochranné 
prostriedky a po použití ich vrátiť späť na 
určené miesto.“

28. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú. 
v. ES L 183 z 29.6.1989, s. 1.

Smernica Rady 89/656/EHS29 o minimálnych zdravot-
ných a bezpečnostných požiadavkách pre pracovníkov 
v súvislosti s používaním osobných ochranných pros-
triedkov sa takisto uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté 
požiadavky uvedené v smernici 89/391/EHS. Je potrebné 
zdôrazniť, že v článku 3 nazvanom „všeobecné prav-
idlo“ sa ustanovuje, že „osobné ochranné prostriedky 
sa používajú, keď nie je možné vyhnúť sa rizikám alebo 
dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi 
ochrannými opatreniami alebo opatreniami, metódami 
alebo postupmi organizácie práce.“

V článku 4  sa ďalej ustanovuje: 

Osobné ochranné prostriedky musia byť v súlade s 1. 
príslušnými ustanoveniami Spoločenstva o návrhu a 
výrobe vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia. 

Všetky osobné ochranné prostriedky musia: 
(a) byť primerané prítomným rizikám bez toho, 

aby viedli k zvýšeniu rizika;
(b) zodpovedať existujúcim podmienkam na pra-

covisku; 
(c) zohľadňovať ergonomické požiadavky  a 

zdravotný stav pracovníka; 

V podniku a/alebo prevádzke sa poskytnú a sprís-5. 
tupnia primerané informácie o každom druhu osob-
ných ochranných prostriedkov podľa ustanovení 
odsekov 1 a 2.

Zamestnávateľ poskytne osobné ochranné pros-6. 
triedky bezplatne a zabezpečí ich dobrý prevádz-
kový stav a uspokojivé hygienické podmienky ich 
potrebnou údržbou, opravami a výmenou. 

29. Smernica Rady č. 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných 
ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku, Ú. v. ES L 393 z 
30.12.1989, s. 18.
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V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že sa uplatňuje 
aj smernica Rady 89/686/EHS30 o harmonizácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných 
ochranných prostriedkov. V tejto smernici sa stano-
vujú podmienky umiestňovania na trh, voľného pohy-
bu v rámci Spoločenstva a základné bezpečnostné 
požiadavky, ktoré musia osobné ochranné prostriedky 
spĺňať so zreteľom na zachovanie zdravia a zaistenie 
bezpečnosti používateľov.

S cieľom uľahčiť uplatňovanie smernice 89/686/EHS, 
pričom právne záväznou je príslušná vnútroštátna 
transpozícia znenia smernice, pripravili príslušné útvary 
Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre pod-
nikanie a priemysel v spolupráci s členskými štátmi, zás-
tupcami európskych priemyselných odvetví, európsky-
mi orgánmi pre normalizáciu a notifikovanými orgánmi 
túto príručku:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
ppe/guide.htm

Komisia však nenesie žiadnu zodpovednosť v súvis-
losti s informáciami uvedenými v tejto príručke. Ďalšie 
usmernenia, najmä pokiaľ ide o konkrétne druhy výrob-
kov, možno nájsť na tejto internetovej stránke Komisie:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
ppe/index.htm

Prostriedky musia vyhovieť postupom, ktorými sa riadi 
certifikácia a skúšky štandardných modelov schválenými 
orgánmi, ktoré zaručujú kvalitu „CE“ konečného výrob-
ku. Smernicou sa vytvára systém inšpekcie výrobkov a 
zahŕňa ustanovenia, ktoré umožňujú členským štátom 
stiahnuť osobné ochranné prostriedky z trhu a zakázať 
ich opätovné umiestnenie na trhu alebo ich voľný 
pohyb, ak sa zistí, že tieto osobné ochranné prostriedky, 
ktoré sú označené značkou „CE“ a ktoré sa používajú na 
účel, na ktorý sú určené, ohrozujú osobnú bezpečnosť.

Osobné chrániče sluchu musia súčasne spĺňať zák-
ladné zdravotné a bezpečnostné požiadavky uvedené v 
prílohe II odseku 3.5 smernice. Osobné chrániče sluchu 
určené na predchádzanie škodlivým účinkom hluku 
musia byť schopné tlmiť hluk v takom rozsahu, aby 
ekvivalentné hladiny hluku, ktoré vníma používateľ, za 
žiadnych okolností neprekročili limitné hodnoty vys-
tavenia uvedené v smernici 2003/10/ES31.

30. Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných pros-
triedkov, Ú. v. ES L 399 z 30.12.1989, s. 18.

31. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.

Na každom osobnom chrániči sluchu musí byť štítok 
s vyznačenou hodnotou zníženia zvuku a hodnotou 
indexu pohodlia, ktoré osobný ochranný prostriedok 
poskytuje. Ak nie je možné chránič takto označiť, štítok 
sa musí umiestniť na obal výrobku.

Je potrebné mať na zreteli, že:
„Ak sa inými prostriedkami nedá zabrániť rizikám 
vznikajúcim z vystavenia hluku, dajú sa k dispozícii 
vhodné, správne prispôsobené osobné chrániče sluchu 
pre pracovníkov, ktorí ich používajú na základe pod-
mienok stanovených nižšie:

ak vystavenie hluku presiahne dolné akčné hod-•	
noty vystavenia, zamestnávateľ dá pracovníkom k 
dispozícii osobné chrániče sluchu;
ak sa vystavenie hluku rovná horným akčným •	
hodnotám alebo ich presiahne, musia sa použiť 
osobné chrániče sluchu;
osobné chrániče sluchu sa vyberú tak, aby sa •	
eliminovalo riziko pre sluch alebo aby sa znížilo 
toto riziko na minimum.“ (Článok 6 ods. 1 smer-
nice č. 2003/10/ES)

 

ÚVOD2. 

Pracovníkom sa poskytnú chrániče sluchu, ak sa inými 
prostriedkami nedá zabrániť alebo predísť rizikám 
vyplývajúcim z vystavenia hluku:

Ak denné vystavenie hluku na pracovisku (normali-•	
zované na 8 hodín) presiahne dolné akčné hodnoty 
vystavenia, zamestnávateľ poskytne pracovníkom 
chrániče sluchu.
Ak sa denné vystavenie hluku (normalizované na •	
8 hodín) rovná horným akčným hodnotám vystave-
nia alebo ich presiahne, pracovníci musia používať 
chrániče sluchu.

V tejto súvislosti zamestnávateľ vynaloží 
maximálne úsilie, aby:

predišiel zdroju hluku alebo zamedzil vystave-1. 
nie hluku pracovníkov;
vykonal vhodné technické a organizačné opa-2. 
trenia na zníženie emisie hluku pri zdroji;
vykonal vhodné technické a organizačné opatre-3. 
nia na zníženie vystavenia hluku pracovníkov;
napokon, ak zamestnávateľ nie je schopný 4. 
implementovať cieľ uvedených technických a 
organizačných opatrení, je povinný pracovníkom 
poskytnúť vhodné osobné chrániče sluchu.

 

http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/guide.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/guide.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/guide.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/index.htm
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Pri výbere druhov osobných chráničov sluchu musia 
prebehnúť konzultácie s pracovníkmi a(alebo) ich 
zástupcami.

Každý zamestnanec sa rovnako musí podieľať na 
výbere svojho osobného chrániča.

Účinnosť chráničov sluchu v prvom rade závisí od ich 
sústavného a riadneho nosenia:

Pri výbere najvhodnejšieho chrániča sluchu (pozri časť •	
5 tejto kapitoly) sa používa viacero objektívnych para-
metrov, pričom výber pracovníka je veľmi dôležitý,
„Subjektívne” parametre, napr. nepohodlie a •	
nevhodnosť, môžu znížiť skutočnú dobu nosenia 
chrániča sluchu, a preto je potrebné ich zohľadniť.

Príklady :

1.  Na pracovnom mieste je nameraná hodnota hluku 
83 dB(A), avšak dolná akčná hodnota vystavenia podľa 
európskej smernice o hluku je 80 dB(A); zamestnávateľ 
je povinný poskytnúť pracovníkom na danom praco-
vnom mieste chrániče sluchu.

Obrázok 5.1 V prípade, že vystavenie hluku prekračuje dolné akčné hodnoty 
vystavenia, pracovníkom sa poskytnú chrániče sluchu

2.  Na pracovnom mieste je nameraná hodnota hluku 
87 dB(A), ale horná akčná hodnota vystavenia podľa 
smernice 2003/10/ES o hluku je 85 dB(A);  pracovníci 
preto musia nosiť chrániče sluchu.

Obrázok 5.2 V prípade, že vystavenie hluku sa rovná alebo prekračuje horné 
akčné hodnoty vystavenia, pracovníci musia používať chrániče sluchu

DRUHy CHRáNIČOV 3. 
SLUCHU

Existuje mnoho druhov chráničov sluchu. Vo 
všeobecnosti ich možno rozdeliť na slúchadlové 
chrániče sluchu a zátkové chrániče sluchu.

Slúchadlové chrániče sluchu sa skladajú z dvoch 
slúchadiel, ktoré zvyčajne spája upevňovací pás.

Slúchadlá uši úplne zakrývajú, pričom upevňovací pás •	
drží slúchadlá pevne na mieste.
Slúchadlá sú zvyčajne vyplnené zvukopohltivým mater-•	
iálom. S cieľom zvýšiť pohodlie a priľnutie slúchad-
lových chráničov sluchu sa na okraji slúchadiel nachád-
za výstelka, zvyčajne z plastovej peny alebo kvapaliny.
Upevňovací pás slúchadlových chráničov sluchu možno •	
nosiť na hlave alebo za ňou, pod bradou alebo na 
zátylku.
Slúchadlové chrániče sluchu sú dostupné v troch •	
veľkostiach: malé, stredné a veľké.

upevňovací pás

slúchadlo

výstelka

Obrázok 5.3 Prvky slúchadlových chráničov sluchu 
© s povolením Bacou-Dalloz / Howard Leight / Bilsom

Slúchadlové chrániče sluchu s upevňovacím 
pásom na temene hlavy sa nesmú nosiť 
s ochrannými prilbami. Slúchadlové chrániče 
sluchu s upevňovacím pásom na zátylku alebo 
pod bradou sa s ochrannými prilbami môžu 
nosiť. Slúchadlové chrániče sluchu je taktiež 

možné pripevniť k ochranným prilbám.

Zátkové chrániče sluchu sú chrániče sluchu, ktoré sa 
vkladajú do zvukovodu alebo ho zakrývajú, čím ho 
utesňujú.
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Zátkové chrániče sluchu na opakované použitie sa •	
zvyčajne vyrábajú zo silikónu, gumy alebo plastu; 
niektoré z nich sú vybavené spojovacím vláknom 
alebo upevňovacím pásom.
Jednorázové zátkové chrániče sluchu sa zvyčajne •	
vyrábajú z peny alebo vaty. 
Zátkové chrániče sluchu tvarovateľné používateľom •	
sa vyrábajú z pružných materiálov, ktoré si používateľ 
sám vytvaruje pred vložením do zvukovodu.
Na mieru tvarované zátkové chrániče sluchu sú jed-•	
notlivo tvarované tak, aby zodpovedali tvaru zvuko-
vodu alebo zakrývali celé vonkajšie ucho konkrétneho 
používateľa. 

Obrázok 5.4 Rôzne modely zátkových chráničov sluchu
© s povolením Bacou-Dalloz / Howard Leight / Bilsom

Obrázok 5.5 Na mieru tvarované „otoplastické” zátkové 
© s povolením Auditech 

Niektoré modely zátkových chráničov sluchu 
sa môžu vyrábať v troch veľkostiach: malé, 
stredné a veľké. Jednorazové zátkové chrániče 
sluchu sú určené na jednorazové použitie 
(t. j. nosenie). Ak sa použijú viac ako raz, 

nebudú poskytovať očakávaný útlm hluku.

Pri výrobe na mieru tvarovaných zátkových chráničov 
sluchu sa zhotovia silikónové odtlačky zvukovodu 
alebo vonkajšieho ucha používateľa, z ktorých sa 
zhotoví forma na zátkové chrániče sluchu. Na mieru 
tvarované zátkové chrániče sluchu sa vyrábajú zo 
silikónu (mäkkého otoplastického) alebo akrylátu (tvr-
dého otoplastického) a sú pokryté špeciálnou vrstvou 
laku na zlepšenie priľnavosti k pokožke. Ich použitím 
možno dosiahnuť vysoké hodnoty útlmu (45 dB 
v prípade vysokej frekvencie a 30 dB v prípade nízkej 
frekvencie). Zátkové chrániče sluchu sú vybavené 
rôznymi filtračnými prvkami na zníženie a formovanie 
vlastností týkajúcich sa útlmu zvuku.

Okrem pasívnych chráničov sluchu existujú aj chrániče 
sluchu vybavené elektronickými systémami.

Slúchadlové chrániče sluchu a zátkové chrániče sluchu s •	
hladinovo závislým útlmom sú vybavené elektronickými 
systémami na obnovu zvuku. Tieto chrániče sú určené 
na použitie v prostredí, kde dochádza k občasnému 
alebo impulznému hluku, a kde je nevyhnutné, aby bolo 
v čase ticha počuť hovorenú reč a varovné signály.
Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku •	
sú vybavené elektronickými systémami, prostred-
níctvom ktorých sa zabezpečuje dodatočný útlm 
nízkofrekvenčného hluku.
Požadovaný útlm hluku možno zabezpečiť prostred-•	
níctvom slúchadlových chráničov sluchu s dorozum-
ievacím zariadením, ktoré zároveň umožňujú príjem 
informácií alebo varovných signálov.

Ďalšie informácie o účinnosti chráničov sluchu 
vybavených elektronickými systémami nájdete v 
týchto normách: pre slúchadlové chrániče s 
hladinovo závislým útlmom – EN 352-4:2001; 
slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom 

hluku – EN 352-5:2002; slúchadlové chrániče sluchu s 
elektrickým dorozumievacím zariadením – EN 352-
6:2002; zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým 
útlmom – EN 352-7:2002.
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PARAMETRE 4. 
CHRáNIČOV  
SLUCHU A ICH VPLyV 
NA ÚČINNOSŤ

Účinnosť chráničov sluchu závisí hlavne od ich schop-
nosti tlmiť hluk.

Útlm hluku chráničmi sluchu možno opísať prostred-
níctvom týchto parametrov, ktoré sa počas certifikačného 
postupu posudzujú v laboratórnych podmienkach:

priemerná hodnota útlmu zvuku a štandardná  •	
odchýlka,
hodnota útlmu pri vysokej frekvencii – H, •	
hodnota útlmu pri strednej frekvencii – M, •	
hodnota útlmu pri nízkej frekvencii – L, •	
jednotné číselné hodnotenie –SNR.•	

Najpresnejšie hodnotenie účinnosti chrániča sluchu 
poskytuje priemerná hodnota útlmu zvuku.

Tento parameter udáva hodnotu útlmu hluku v každom 
frekvenčnom pásme v rozmedzí od 125 Hz do 8000 Hz. 
Priemerná hodnota je založená na laboratórnych mera-
niach uskutočnených na 16 poslucháčoch, čo znamená, 
že je potrebné zohľadniť aj štandardnú odchýlku. 
štandardná odchýlka je štatistický ukazovateľ, ktorý 
udáva, ako je okolo priemernej hodnoty zoskupených 
16 rôznych nameraných hodnôt útlmu zvuku.

Príklady :

Frekvencia
Priemerná 

hodnota útlmu 
zvuku

Štandardná 
odchýlka

125 Hz 11,1 dB 3,3 dB

250 Hz 18,1 dB 3,3 dB

500 Hz 25,1 dB 3,1 dB

1000 Hz 27,0 dB 2,3 dB

2000 Hz 28,6 dB 2,4 dB

4000 Hz 38,6 dB 2,6 dB

8000 Hz 40,2 dB 3,3 dB

Útlm hluku, ktorý poskytujú pasívne chrániče 
sluchu bez elektronických systémov, narastá so 
zvyšujúcou sa frekvenciou hluku. Výnimkou sú 
chrániče sluchu vybavené akustickými filtrami, 
ako napríklad zátkové chrániče sluchu navrh-
nuté výhradne pre hudobníkov. Ďalšie in-

formácie o metódach skúšania útlmu hluku sa uvádzajú 
v norme EN 13819-2:2002.

 

 

Hodnoty útlmu hluku pri vysokej frekvencii (H), 
strednej frekvencii (M) a nízkej frekvencii (L) poskytu-
jú informácie o účinnosti chráničov sluchu vo vzťahu 
k hluku s vysokou, strednou a nízkou frekvenciou.

Tieto parametre uvádzajú počet decibelov hluku s vysok-
ou, strednou a nízkou frekvenciou, ktoré príslušný chránič 
sluchu účinne utlmí, napr.: H = 29 dB M = 23 dB, L = 15 dB.

Jednotné číselné hodnotenie (SNR) je menej presným 
ukazovateľom schopnosti chrániča sluchu tlmiť hluk.

SNR uvádza počet decibelov, o ktoré sa hladina hluku v prí-
pade použitia chráničov sluchu zníži, napr. SNR = 26 dB.

Ďalšie informácie o výpočte útlmu hluku H, M, 
L a jednotného číselného hodnotenie SNR sa 
uvádzajú v norme EN ISO 4869-2.

 

Útlm hluku chráničmi sluchu v rôznych frekvenčných 
pásmach závisí od ich konštrukcie.

Účinnosť slúchadlových chráničov sluchu ovplyvňuje: 
hmotnosť a veľkosť, •	
pohyblivosť a prispôsobivosť slúchadla, prostred-•	
níctvom ktorých sa zabezpečí správne priľnutie 
chrániča v oblastí uší používateľa, 
sila upevňovacieho pásu a tlak výstelky na oblasť •	
okolo uší používateľa,
odolnosť voči vysokým a nízkym teplotám.•	

Účinnosť zátkových chráničov sluchu ovplyvňuje:
materiál, z ktorého sú vyrobené•	
tvar a veľkosť. •	

S cieľom zabezpečiť optimálnu účinnosť slúchad-
lových chráničov sluchu musí celá plocha výstelky 
slúchadla presne priliehať k hlave používateľa. 
Rovnakým spôsobom, s cieľom zabezpečiť 
optimálnu účinnosť zátkových chráničov sluchu, 

sa musia zátky založiť do zvukovodu správne.
Ďalšie informácie o metódach skúšania fyzikálnych 
parametrov chráničov sluchu sa uvádzajú v norme 
EN 13819-1:2002.
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VýBER 5. 
NAJVHODNEJšIEHO 
DRUHU CHRáNIČA  
SLUCHU

Obrázok 5.6 Schéma výberu

 Chrániče sluchu označené certifikačnou 5.1. 
značkou CE

Pri výbere chrániča sluchu, ktorý sa má používať na 
pracovisku, je potrebné vybrať taký chránič sluchu, 
ktorý je označený certifikačnou značkou CE.

Na európskom trhu sa predávajú tucty modelov 
chráničov sluchu.

Ak je chránič sluchu označený certifikačnou značkou CE, 
spĺňa požiadavky normy EN 352.

OOP (OSCH) určené na predchádzanie škodlivým 
účinkom hluku musia spĺňať ustanovenia uvedené v 
prílohe II odseku 3.5 smernice 89/686/EHS.

Obrázok 5.7 Certifikačná značka CE

Obrázok 5.8 Osobitný druh hluku si vyžaduje použitie správneho modelu chrániča sluchu

Výber chráničov sluchu podľa útlmu5.2. 

Chrániče sluchu označené certifikačnou značkou CE

Výber chráničov sluchu v závislosti od podmienok 
pracovného prostredia a ergonomických faktorov,

napr. činnosti pracovníka a osobitných úloh

Výber chráničov sluchu podľa útlmu

Vybrané chrániče sluchu musia byť kompatibilné s ostatnými 
OOP, ktoré zamestnanec používa

Vybraný chránič sluchu spĺňa požiadavky vyplývajúce 
zo zdravotných problémov; je dostatočné pohodlný a 

zamestnanec s ním súhlasí.
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Chrániče sluchu možno vyberať podľa ich schopnosti 
tlmiť hluk, ktorá zodpovedá hladine a spektru hluku, 
ktorému je zamestnanec vystavený.

Vybraný chránič sluchu musí znižovať hladinu hluku •	
pri ušiach používateľa na úroveň nižšiu ako príslušná 
akčná hladina stanovená vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch. 
Najvhodnejším chráničom sluchu sa zabezpečí hladina •	
hluku pri ušnom bubienku používateľa, ktorá je o 5 až 
10 dB nižšia ako akčná hladina. Je mylné sa domnievať, 
že čím vyšší útlm, tým je chránič sluchu lepší (pozri 
obrázok 5.9).
Pracovníkovi sa neposkytne chránič sluchu so •	
zbytočne vysokou schopnosťou útlmu, t. j. taký, ktorý 
znižuje hladinu hluku o viac ako 15 dB pod úroveň 
akčnej hladiny (pozri obrázok 5.9). 
Nadmerná ochrana môže spôsobovať komunikačné •	
problémy a znemožňovať sluchové vnímanie var-
ovných signálov. Zamestnanec sa môže cítiť nep-
ohodlne a izolovane, a v dôsledku toho sa môže 
rozhodnúť daný chránič sluchu nepoužívať.

prijateľná ochrana

optimálna ochrana

prijateľná ochrana

príliš vysoká ochrana

L

nedostatočná ochrana

Hladina

L akčná

L akčná – 5 dB(A)

L akčná – 10 dB(A)

L akčná – 15 dB(A)

Obrázok 5.9 Pri nosení chrániča sluchu (v oblasti ušného bubienka) musí byť 
hladina hluku prijateľná (EN 458)

Príklady:

Ak je akčná hladina 85 dB(A):
•	 zamestnanec	je	chráničon	sluchu	vhodne	chránený,	ak	

je hladina hluku pri uchu medzi 75 dB(A) a 80 dB(A) 
•	 prijateľné	 hladiny	 hluku	 pri	 uchu	 sú	 v	 rozmedzí	

80 dB(A) – 85 dB(A) a 75 dB(A) – 70 dB(A)
•	 zamestnanec	 je	 nadmerne	 chránený,	 ak	 je	 hladina	

hluku pri uchu nižšia ako 70 dB(A).

Existujú štyri metódy hodnotenia hladiny A akustick-
ého tlaku pod povrchom chrániča sluchu: metóda 
oktávového pásma, metóda HML, metóda kontroly 
HML a metóda SNR.

Metóda oktávového pásma je založená na údajoch •	
útlmu zvuku chráničom sluchu a hladinách akustick-
ého tlaku oktávového pásma hluku na pracovisku. 
Metóda HML je založená na hodnotách útlmu chráničmi •	
sluchu pri vysokej (H), strednej (M) a nízkej (L) frekvencii, 
ako aj na váženej hladine A akustického tlaku a váženej 
hladine C akustického tlaku hluku na pracovisku. Na 
základe príkladov zdrojov hluku sa vyžaduje subjek-
tívny výber medzi dvoma hlukovými triedami.
Metóda kontroly HML si vyžaduje subjektívny výber •	
medzi dvoma hlukovými triedami, na základe prík-
ladov zdrojov hluku.
Metóda SNR je založená na jednotnom číselnom hod-•	
notení (SNR) chrániča sluchu, ako aj na váženej hladine 
A akustického tlaku a váženej hladine C akustického 
tlaku hluku na pracovisku. 

Podrobnejšie informácie o metódach hodnote-
nia hladiny hluku za nasadenými chráničmi 
sluchu sa nachádzajú v európskych normách 
EN 458:2004 a EN ISO 4869-2:1995.

 

 Útlm chráničov sluchu v „reálnych pod-5.3. 
mienkach”

Útlm chráničmi sluchu v reálnom pracovnom prostredí 
môže byť nižší ako útlm nameraný počas skúšok v lab-
oratórnych podmienkach na účely certifikácie alebo 
ako uvádza výrobca v informáciách pre používateľa. 
Z tohto dôvodu, a ohľadom na hladinu a frekvenčný 
rozsah hluku, ktorému budú pracovníci, ktorí majú 
OOP používať, vystavení, nie je vždy možné na hod-
notenie útlmu priamo použiť informácie, ktoré posky-
tuje výrobca OOP.

Môže to byť v dôsledku:

nedostatočného priľnutia chráničov sluchu kvôli dlhým •	
vlasom (v prípade slúchadlových chráničov sluchu),
nesprávneho vloženia do zvukovodu (v prípade zátko-•	
vých chráničov sluchu),
používania vybavenia, ktoré prekáža, alebo iných •	
osobných ochranných prostriedkov,
prirodzenej opotrebovanosti výrobkov,•	
rozdielov v akustických podmienkach medzi labo-•	
ratórnymi skúšobňami a pracoviskami.

Útlm nameraný v laboratórnych podmienkach i 
napriek tomu poskytuje pri výbere najvhodnejšieho 
chrániča sluchu cenné informácie.

Útlm nameraný v laboratórnych podmienkach posky-•	
tuje východiskové „hodnotenie“ účinnosti osobných 
chráničov sluchu; zároveň poskytuje aj informácie o 
kolísaní účinnosti vo vzťahu k frekvencii.
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V súčanosti prebieha preskúmavanie vplyvu 
„reálnych“ akustických podmienok na útlm 
chráničmi sluchu.

 

 Výber chráničov sluchu podľa osobit-5.4. 
ných požiadaviek

Na niektorých pracoviskách, na ktoré sa vzťahujú oso-
bitné podmienky, sa vyžaduje používanie špeciálnych 
druhov chráničov sluchu.

Sú to pracoviská, na ktorých sa striedajú obdobia •	
hluku a ticha, napr. strelnice, kameňolomy, atď. Na 
týchto pracoviskách sa musí v čase ticha pre pracov-
níka zabezpečiť dostatočná úroveň zrozumiteľnosti 
hovorenej reči a vnímania varovných signálov. Tieto 
okolnosti si vyžadujú výber chráničov sluchu s hladi-
novo závislým útlmom, ktoré v čase ticha poskytujú 
dostatočnú úroveň zrozumiteľnosti hovorenej reči a 
umožňujú vnímanie varovných signálov.
Ak v súvislosti so schopnosťou pracovníka vnímať zák-•	
ladné výstražné, varovné a núdzové signály existujú 
pochybnosti, musia sa poskytnúť alternatívne doro-
zumievacie prostriedky, napr. blikajúce varovné svetlá 
alebo iné zariadenia, ako napríklad vibračné podložky.

Obrázok 5.10. Zamestnanec na strelnici používa slúchadlové chrániče sluchu s 
hladinovo závislým útlmom

Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumie-•	
vacím zariadením sa vyberie v prípade pracovísk, kde 
sa hluk vyskytuje sústavne, pričom pracovníci musia 
medzi sebou komunikovať alebo požadujú pokyny, 
napr. piloti malých lietadiel alebo vrtuľníkov, televízni 
kameramani, atď.

Obrázok 5.11 Na pracovisku, kde sa vyžaduje komunikácia, pracovník používa 
slúchadlové chrániče sluchu s elektronickým dorozumievacím systémom.

Ak sú pracovníci vystavení nízkym alebo vysokým •	
teplotám (okolo –20 °C alebo +50 °C), ako napríklad lesní 
robotníci, je nevyhnutné vybrať slúchadlové chrániče 
sluchu, ktoré sú týmto podmienkam prispôsobené.

Obrázok 5.12 V zime používa lesný robotník slúchadlové chrániče sluchu 
určené na použitie pri nízkych teplotách.
© fotografia: B. Floret, s povolením INRS, Francúzsko

Pri práci vo vlhkom prostredí môže pod výstelkou •	
slúchadlových chráničov sluchu dochádzať u pracov-
níka k nepríjemnému poteniu. Za týchto okolností sa 
odporúča použitie zátkových chráničov sluchu alebo 
slúchadlových chráničov sluchu s výstelkou potiahnut-
ou ľahkými, pohltivými, hygienickými materiálmi. V prí-
pade použitia takýchto hygienických poťahov, sa musia 
hodnoty útlmu hluku uvedené v informačnom balíčku 
pre používateľa vzťahovať na súbežné použitie slúchad-
lových chráničov sluchu s hygienickými poťahmi. 

 Výber chráničov sluchu podľa kompat-5.5. 
ibility s osobnými ochrannými pros-
triedkami (OOP)

Na mnohých pracoviskách musia pracovníci okrem 
slúchadlových chráničov sluchu používať aj iné osob-
né ochranné prostriedky.

Používanie slúchadlových chráničov sluchu zároveň s •	
prístrojmi na ochranu dýchacích ciest, okuliarmi, ochran-
nými okuliarmi alebo ochrannými štítmi môže znížiť 
účinnosť priľnutia výstelky slúchadlových chráničov slu-
chu k hlave, čím dochádza k zníženiu útlmu hluku. V 
týchto prípadoch sa zvyčajne odporúča použitie zátko-
vých chráničov sluchu.
Ak je nevyhnutné používať bezpečnostné prilby súbežne •	
so slúchadlovými chráničmi sluchu, spravidla sa odporúča 
použitie slúchadlových chráničov sluchu pripevnených k 
prilbám. Vzhľadom na nepohodlie vyplývajúce z tejto 
kombinácie, je však potrebné pracovníkov presvedčiť o 
jej dôležitosti pre ochranu ich zdravia a bezpečnosti. 
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Obrázok 5.13 Na pracovisku, kde sa vyžaduje ochrana hlavy, zamestnanec 
používa slúchadlové chrániče sluchu pripevnené k prilbe

 Výber chráničov sluchu podľa pohodlia 5.6. 
a zdravotných problémov používateľa

Pri výbere chráničov sluchu je pohodlie veľmi 
dôležitým faktorom.

Chránič sluchu nesmie spôsobovať nepohodlie, najmä •	
ak je zamestnanec povinný ho nosiť počas celej pra-
covnej doby. 
Niektoré druhy chráničov sluchu nie sú vhodné pre •	
každého jednotlivca. Každý človek je odlišný a u jed-
notlivých osôb sa anatómia ucha veľmi líši.

Pri nosení slúchadlových chráničov sluchu závisí 
pohodlie používateľa od: 

hmotnosti chrániča sluchu,•	
tlaku výstelky,•	
sily a nastaviteľnosti upevňovacieho pásu,•	
druhu materiálu, z ktorého je výstelka zhotovená.•	

Pri nosení zátkových chráničov sluchu závisí pohodlie 
používateľa od:

jednoduchosti ich vkladania a vyberania,•	
celkovej priľnavosti vo vnútri zvukovodu.•	

Niekedy sa zamestnanec, ktorý má chránič 
sluchu používať, sťažuje na bolesti ucha, 
podráždenie zvukovodu, výtok z ucha alebo 
stratu sluchu. 
V týchto prípadoch môže zamestnanec 

odôvodnene odmietať používanie určitého chrániča 
sluchu. Pred prijatím konečného rozhodnutia v súvis-
losti s výberom chrániča sluchu je vždy nutné, aby ho 
pracovník odsúhlasil.

 

Príklady:

Ak má zvukovod pracovníka netypický tvar, ak je úzky 
alebo má zložitý tvar, zátkové chrániče sluchu s vopred tvar-
ovaným okrajom nebudú pre tohto pracovníka vhodné.

Zamestnanec sa lieči na kožnú chorobu zvukovodu. 
V tomto prípade sa odporúča použitie slúchadlových 
chráničov sluchu.

ÚČINNá OCHRANA 6. 
CHRáNIČMI SLUCHU V 
ZáVISLOSTI OD DOBy 
ICH NOSENIA

Ak je používanie OOP potrebné, pracovníci musia 
chrániče sluchu používať za každých okolností, aby sa 
im poskytla účinná ochrana sluchu.

Dokonca aj veľmi krátka prestávka používania chráničov •	
sluchu značne znižuje účinný útlm a ochranu. 
V tejto tabuľke sa uvádzajú príklady účinnej ochrany •	
v rôznych časových rozmedziach, ktoré pracovník 
v rámci osemhodinovej pracovnej doby strávi bez 
použitia chrániča sluchu.

Čas bez použitia 
chráničov sluchu  

[v minútach]

Účinná ochrana  
[v dB]

0 30

5 20

24 13

48 10

96 7

144 5

192 4

240 3

Obrázok 5.14 Účinná ochrana v prípade, keď sa počas osemhodinovej pracov-
nej doby nepoužíva ochrana sluchu v hlučnom prostredí

 
Príklady :

Ak zamestnanec používa chránič sluchu počas celej 
osemhodinovej pracovnej doby, poskytne sa mu max-
imálna úroveň ochrany v rozsahu 30 dB. Hodinová 
prestávka bez použitia chrániča sluchu však spôsobí, že 
maximálna úroveň ochrany klesne na 9 dB. 
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INFORMáCIE PRE 7. 
ZAMESTNáVATEľA  
A PRACOVNíKOV

Každý chránič sluchu označený certifikačnou 
značkou CE sa uvádza na trh spolu s informáciami pre 
používateľa, ktoré poskytuje výrobca.

S cieľom vybrať ten najlepší chránič sluchu musia •	
zamestnávatelia pred jeho výberom získať informácie 
a technické špecifikácie.
Po zakúpení chrániča sluchu je potrebné prečítať si •	
informácie poskytnuté výrobcom, v ktorých sa pod-
robne opisuje účinnosť chrániča sluchu, spôsob jeho 
použitia, údržba, atď.

Pre každý typ chrániča sluchu sa vždy uvádzajú tieto 
informácie:

normy, ktoré chránič sluchu spĺňa,•	
názov výrobcu,•	
účel, na ktorý má model chrániča sluchu slúžiť,•	
ak sa to na daný typ vzťahuje, podrobné informácie o •	
tom, či tento chránič sluchu možno používať pri nízkych 
alebo vysokých teplotách, 
pokyny na správne prispôsobenie a používanie tohto •	
modelu chrániča sluchu, 

veľkosť chrániča sluchu,•	
odporúčané podmienky uskladnenia,•	
hodnoty útlmu zvuku – vyžadujú sa pri výbere vhod-•	
ného chrániča sluchu vzhľadom na príslušnú hladinu 
hluku, 
adresa, na ktorej možno získať ďalšie informácie týka-•	
júce sa pracovníkov.

V prípade slúchadlových chráničov sluchu 
pripevnených k bezpečnostným prilbám sa 
všetky uvedené informácie týkajú iba tejto 
konkrétnej kombinácie.

V prípade slúchadlových chráničov sluchu 
a zátkových chráničov na opakované použitie sa 
uvádza aj opis spôsobu ich čistenia a dezinfekcie.

V prípade jednorázových zátkových chráničov sluchu 
je mimoriadne dôležité mať na zreteli, že hodnoty 
útlmu zvuku platia len pre ich prvé/jediné použitie. 
Opakovaným použitím tých istých jednorázových 
zátkových chráničov sluchu sa ich schopnosť tlmiť 
podstatne znižuje.

V prípade chráničov sluchu vybavených elektron-
ickými systémami sa uvádzajú dodatočné informácie 
o bezpečnosti, prevádzke a účinnosti elektronického 
systému, ako aj údržby batérií.

- poučiť pracovníka o tom, ako 
si má chránič sluchu správne 
prispôsobiť, skladovať a čistiť.
- presvedčiť pracovníka o tom, 
že v hlučnom prostredí musí 
chránič sluchu nosiť 
nepretržite a bez prestávok.

Obrázok 5.15 S čím musí zamestnávateľ oboznámiť svojho pracovníka?
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OSOBITNé PRíPADy8. 

S ohľadom na prípady alebo osobitné pracovné 
činnosti, pri ktorých musia pracovníci nosiť chrániče 
sluchu z dôvodu hladiny hluku na pracovisku, ale pri 
ktorých sa musí taktiež zohľadniť, že na výkon pracov-
ných činností musia byť niektorí pracovníci (naprík-
lad kameramani na mieste nakrúcania, pracovníci 
na parkovacej ploche letiska, atď) počas používania 
týchto osobných ochranných prostriedkov schopní 
prijímať primerané informácie alebo pokyny.

Ušné zátky pre hudobníkov

Hudobníci by mali používať špeciálne zátkové 
chrániče sluchu, ktoré tlmia zvuk vo všetkých 
frekvenciách rovnako. Umožňujú sluchové 
vnímanie hudby s prirodzenou charakteristikou 
zvuku. 

Tieto na mieru prispôsobené, silikónové zátkové chrániče 
sluchu sú vybavené vymeniteľným membránovým 
filtrom, ktorý je k dispozícii pre hladiny útlmu 9, 15 alebo 
25 dB(A). Väčšina hudobníkov, ktorí hrajú so zátkovými 
chráničmi sluchu, dokonca aj s týmito špeciálnymi 
prístrojmi, potrebuje určitý čas, aby si zvykla na zmenené 
vnímanie nástrojov (pozri kapitolu 8).

Obrázok 5.16 Zátkové chrániče sluchu pre hudobníkov s vymeniteľnými filtrami
© s povolením Infield Safety Gmbh, Nemecko. 
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POŽIADAVKy SMERNíC 1. 
NA OCHRANU ZDRA-
VIA A BEZPEČNOSTI NA 
NáKUP NEHLUČNéHO 
PRACOVNéHO  
ZARIADENIA

S cieľom odstrániť alebo znížiť vystavenie pracovníkov 
hluku na pracovisku na minimum musí zamestnávateľ 
poznať a dodržiavať tieto smernice o ochrane zdravia 
a bezpečnosti najmä vrátane požiadaviek na nákup 
nehlučného pracovného zariadenia.

Rámcová smernica 89/391/EHS32

V článku 6 rámcovej smernice 
89/391/EHS sa ustanovuje, že:

V rozsahu svojej zodpovednosti vykoná 1. 
zamestnávateľ opatrenia potrebné na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov vrátane 
prevencie ohrozenia pri práci a zabezpečovania in-
formácií a školenia, ako aj zabezpečovania potreb-
nej organizácie a prostriedkov. Zamestnávateľ 
musí potrebu prispôsobiť tieto opatrenia vykonať 
tak, aby boli zohľadnené meniace sa okolnosti, s 
cieľom zlepšiť existujúcu situáciu.

 Zamestnávateľ uskutočňuje opatrenia uvedené v 2. 
prvom pododseku v odseku 1 na základe nasledu-
júcich všeobecných princípov prevencie:

vylúčenie rizík; •	
vyhodnocovanie rizík, ktoré nie je možné •	
vylúčiť;
odstránenie rizík pri zdroji;•	
(…)•	

 

32.  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú.v. 
ES L 183 z 29.6.1989, s. 1.

Smernica 2003/10/ES33 o hluku

V článku 5 smernice 2003/10/ES o hluku sa ustanovujú 
opatrenia na odstránenie alebo zníženie vystavenia hluku:

Berúc do úvahy technický pokrok a dostupnosť opatrení 1. 
na reguláciu rizika pri zdroji, riziká vznikajúce z vystave-
nia hluku sa eliminujú alebo znižujú na minimum pri 
svojom zdroji.

Zníženie takýchto rizík sa zakladá na všeobecných 
zásadách prevencie stanovených v článku 6 ods. 2 
smernice 89/391/EHS a berúc do úvahy najmä:
(…)
(b) výber vhodného pracovného zariadenia vydáva-

júceho najmenší možný hluk vrátane možnosti 
sprístupniť pre pracovníkov pracovné zariade-
nie podliehajúce ustanoveniam Spoločenstva s 
cieľom alebo účinkom obmedzenia vystavenia 
hluku;

(…)
(d) primerané informácie a odbornú prípravu na 

vyškolenie pracovníkov o tom, ako majú správne 
používať zariadenie, aby sa znížilo ich vystavenie 
hluku na minimum;

Smernica 89/655/EHS34 o používaní pra-
covných zariadení

Na záver, v článku 4 smernice 89/655/EHS  o minimál-
nych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
používaní pracovného zariadenia sa stanovujú opatrenia:

„Zamestnávateľ vykoná potrebné opatrenia, aby pracovné 
prostriedky, ktoré sú pre pracovníkov k dispozícii v podniku 
a/alebo prevádzke, boli vhodné vzhľadom na prácu, ktorá 
sa má vykonať, alebo na tento účel vhodne upravené a aby 
ich pracovníci mohli využívať bez ohrozenia bezpečnosti 
alebo zdravia.

Pri výbere pracovného zariadenia, ktoré navrhuje používať, 
zamestnávateľ prihliada na osobitné pracovné podmienky, 
povahu a nebezpečenstvo, ktoré v podniku a/alebo 
prevádzke, a najmä na pracovisku, existujú, s ohľadom 
na bezpečnosť a zdravie pracovníkov a/alebo ďalšie 
nebezpečenstvá, ktoré predstavuje používanie daného 
pracovného zariadenia.“

33.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkach, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim fyzických 
faktorov (hluk), Ú.v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.

34.  Smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych 
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracov-
ných zariadení pracovníkmi pri práci, Ú.v. ES L 393 z 30.12.1989, s. 13.
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“SMERNICA O STROJO-2. 
VýCH ZARIADENIACH 
98/37/ES A SMERNICA 
O VOľNOM PRIESTRAN-
STVE 2000/14/ES

Na docielenie ustanovení stanovených v smerniciach o 
ochrane zdravia a bezpečnosti, v ktorých sa vyžaduje 
odstránenie alebo zníženie vystavenia hluku pracovníkov pri 
zdroji, zamestnávateľ, ako kupujúci pracovného zariadenia, 
by mal byť výrobcom a(alebo) splnomocnenými zástupcami 
so sídlom v EÚ (distribútori, dovozcovia atď) informovaný 
o príslušných požiadavkách týkajúcich sa hluku, ktoré sú 
stanovené v:

smernici 98/37/ES•	 35„Strojové zariadenia“ o aprox-
imácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa strojových zariadení. Túto smernicu nahradí smernica 
2006/42/ES36 , ktorá nadobudne účinnosť 29. decembra 
2009,

a v súvislosti so strojovými zariadeniami, ktoré sa v prvom 
rade používajú vo voľnom priestranstve:

smernici 2000/14/ES•	 37 „Voľné priestranstvo“ o aprox-
imácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom 
na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zaria-
dení používaných vo voľnom priestranstve, zmenená a 
doplnená smernicou 2005/88/ES38.

V obidvoch smerniciach sa od výrobcov strojov a(alebo) ich 
splnomocnených zástupcov so sídlom v EÚ (distribútorov, 
dovozcov atď) vyžaduje, aby pri ponuke zariadenia posky-
tli informácie o jeho emisii hluku. Prispeje to k posúdeniu 
hluku na pracovisku a k výberu nového pracovného zari-
adenia s nižšou úrovňou emisie hluku. 

35.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojo-
vých zariadení, Ú. v. ES L 207 z 23.7.1998, s. 1. 

36.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o 
strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (pre-
pracované znenie), Ú.v. EÚ L 157 z 9.6.2006, s.24.

37.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 
týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom 
na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo 
voľnom priestranstve, Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1.

38.  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 
2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v 
prostredí pochádzajúcu ej zo zariadení vo voľnom priestranstve, Ú. v. EÚ 
L 344 z 27.12.2005, s. 44.

 Smernica o strojových zariadeniach 2.1. 
98/37/ES (po 29. decembri 2009 ju nah-
radí smernica 2006/42/ES)

Pokiaľ ide o hluk, v smernici o strojových zariadeniach 
98/37/ES a následnej smernici 2006/42/ES sa od výrob-
cov a(alebo) splnomocnených zástupcov so sídlom v EÚ 
(distribútorov, dovozcov, atď) 

vyžaduje dodržiavanie dvoch základných požiadaviek. 

Po prvé, uplatňujú sa minimalizačné požiadavky:

„Strojové zariadenia musia byť projektované a konštruované 
tak, aby sa ohrozenie vyplývajúce z emisie hluku šíreného 
vzduchom znížilo na najnižšiu úroveň, pričom sa berie 
do úvahy technický pokrok a dostupnosť prostriedk-
ov na znižovanie hluku a najmä pri jeho zdroji.“  
(pozri Prílohu I, bod 1.5.8 „Hluk“)

V novej smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach 
sa dopĺňa:

„Hladina emisie hluku sa môže posudzovať podľa porovná-
vacích údajoch o emisiách hluku pre podobné strojové zari-
adenia.".  (pozri Prílohu I, bod 1.5.8 „Hluk“)

Po druhé, s cieľom umožniť výber menej hlučných stro-
jových zariadení prostredníctvom transparentnejšieho 
trhu so strojovými zariadeniami, sa musia informácie o 
emisii hluku uvádzať v návode na použitie a technickej 
dokumentácii daného strojového zariadenia.

V smernici 2006/42/ES sa navyše uvádza, že:

„Dokumentácia k predaju, opisujúca strojové zariadenie, 
nesmie byť v protiklade s návodom na použitie, pokiaľ 
ide o zdravotné a bezpečnostné hľadiská. Dokumentácia 
k predaju, opisujúca výkonové charakteristiky strojo-
vého zariadenia, musí obsahovať rovnaké informácie o 
emisiách, ako sa uvádza v návode na použitie."  
(pozri Prílohu I, bod 1.7.4.3 „Dokumentácia k predaju“).

S cieľom osvedčiť, že strojové zariadenie a bezpečnostné 
komponenty sú v zhode so smernicou o strojových 
zariadeniach, musí výrobca a(alebo) jeho splnomocnený 
zástupca so sídlom v EÚ vypracovať vyhlásenie o zhode 
s predpismi ES pre všetky strojové zariadenia a na stro-
jové zariadenie umiestniť označenie CE (pozri článok 8 
smernice 98/37/ES).

V prípade osobitného strojového zariadenia musí výrob-
ca a(alebo) jeho splnomocnený zástupca so sídlom v EÚ 
poskytnúť zamestnávateľovi (používateľovi) osvedčenie 
o zhode a na zariadenie umiestniť označenie CE. 
Zamestnávateľ (používateľ) by si však mal uvedomovať, 
že značka CE nie je značkou kvality. 
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 Pokiaľ ide o smernicu 98/37/ES a smernicu 
2006/42/ES, ktorou sa po 29. decembri 2009 
mení a dopĺňa „Základné požiadavky na 
bezpečnosť a ochranu zdravia týkajúce sa 
návrhu a konštrukcie strojových zariadení“, v 

prílohe I, odseku 1.5.8 smerníc sa od výrobcov a(alebo) 
ich splnomocnených zástupcov so sídlom v EÚ 
vyžaduje, aby zabezpečili, že:

„Strojové zariadenia musia byť navrhované a 
konštruované takým spôsobom, aby sa riziká 
vyplývajúce z emisie hluku šíreného vzduchom 
znížilo na najnižšiu úroveň, pričom sa berie do 
úvahy technický pokrok a dostupnosť prostried-
kov na znižovanie hluku, a to najmä pri jeho 
zdroji.“

V novej smernici 2006/42/ES je tento odsek doplnený 
o túto vetu:

„Hladina emisie hluku sa môže posudzovať 
podľa porovnávacích údajoch o emisiách hluku 
pre podobné strojové zariadenia.“

 

Vzhľadom na smernicu 89/391/EHS, článok 6, odsek 2, 
písmeno c) „odstránenie rizík pri zdroji “ a zohľadnením 
smernice 98/37/ES, prílohy I, bodu 1.7.4., musia výrobco-
via a(alebo) ich oprávnení zástupcovia so sídlom v EÚ 
poskytnúť zamestnávateľovi (používateľovi) „návod na 
používanie“ (výňatok zo smernice 98/37/ES, prílohy I, 
1.7.4. „Návod na používanie“):

 S2.2. mernica o voľnom priestranstve 
2000/14/ES (zmenená a doplnená  
smernicou 2005/88/ES)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES, 
zmenenej a doplnenej smernicou 2005/88/ES sa stano-
vujú limity, ako aj požiadavky na označovanie v súvis-
losti s emisiou hluku pre mnohé strojové zariadenia určené 
na používanie vo voľnom priestranstve. Táto smernica 
sa vzťahuje len na zariadenia, ktoré sú umiestnené na 
trh alebo uvedené do prevádzky ako celok vhodný na 
používanie určeným spôsobom (pozri články 12 a 13 smer-
nice 2000/14/ES a článok 12 smernice 2005/88/ES). 

Cieľom tejto smernice je zlepšiť kontrolu emisií hluku 
zariadení, ktoré sa používajú vo voľnom priestranstve, 
akými sú kompresory, rýpadlá-nakladače, rôzne typy píl, 
miešačiek a záhradného zariadenia, napr. kosačiek atď 
(uvedených v článkoch 12 a 13 smernice, vymedzených 
v prílohe I). 

Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice sa vynímajú (pozri 
článok 2):

nepoháňané prídavné zariadenia, ktoré sú osobitne •	
umiestňované na trh alebo uvádzané do prevádzky 
s výnimkou ručne poháňaných drvičov a zhŕňačov 
betónu a hydraulických kladív;
všetky zariadenia v prvom rade určené na prepravu •	
tovaru alebo osôb po cestách alebo železnicou alebo 
vzduchom alebo po vode;
zariadenia špeciálne navrhnuté a zostrojené na vojen-•	
ské a policajné účely a pre pohotovostné služby.

V súlade so smernicou je označovanie povinné pre 
všetky uvedené typy zariadení. Zahŕňa to:

označenie CE umiestnené na zariadení viditeľne, •	
čitateľne a nezmazateľne; 
hodnotu úrovne akustického výkonu L•	 wa  v dB(A) vo 
vzťahu k 1 pW.

S cieľom posúdiť vplyv smernice sa stanovil postup na 
zber údajov o emisii hluku. Tieto informácie poslúžia 
ako základ pri navrhovaní hospodárskych stimulov a 
udeľovaní enviromentálnej značky.

Emisie hluku pre zariadenia používané vo voľnom 
priestranstve:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/index.htm

Odkaz na databázu Európskej Komisie pre hodnoty 
emisií hluku zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica o 
voľnom priestranstve 2000/14/ES:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/citizen/app/ 

 Vzťah medzi smernicami o ochrane 2.3. 
zdravia a bezpečnosti a smernicami 
o strojových zariadeniach a voľnom 
priestranstve

Schéma v tabuľke 6.1 predstavuje vzájomné vzťahy medzi 
smernicami o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov 
a smernicami o bezpečnosti strojových zariadení a hluku 
zariadení používaných vo voľnom priestranstve.

V smernici 2003/10/ES o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie 
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov 
(hluk), sa v článku 3 stanovujú limitné hodnoty vystavenia a 
akčné hodnoty vystavenia pre priemerné vážené hladiny A 
vystavenia hluku pre nominálny 8-hodinový pracovný deň 
a vážené hladiny C vrcholového akustického tlaku.

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28020.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28020.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/citizen/app/
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/citizen/app/
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Výňatok zo smernice 98/37/EC, prílohy I, 
bodu 1.7.4 „Návod na používanie“:

(a) Každé strojové zariadenie musí byť vybavené návodom na 
používanie, obsahujúcim najmenej nasledujúce informácie:

zopakované informácie, ktorými sú strojové zariadenia •	
označené, okrem výrobného čísla (pozri 1.7.3), spolu s 
príslušnými ďalšími doplnkovými informáciami, ktoré 
uľahčia údržbu
návod na bezpečné uvedenie do prevádzky (činnosti), •	
manipuláciu, montáž, demontáž, údržbu, pokyny pre 
výcvik atď,

 (...)
(d) Žiadna dokumentácia, popisujúca strojové zariadenie, nesmie byť 
v protiklade s návodom na používanie, pokiaľ ide o bezpečnostné 
hľadiská. Technická dokumentácia, popisujúca strojové zariadenia, 
musí poskytovať informácie týkajúce sa emisií hluku, šíreného vzdu-
chom, uvádzaných v f), a v prípade ručných a/alebo ručne vedených 
strojových zariadení aj informácie týkajúce sa vibrácií, spomínaných 
v 2.2. (základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky pre určité 
kategórie strojových zariadení)

(e) V návode na používanie musia byť podľa potreby stanovené 
požiadavky týkajúce sa inštalácie a montáže prvkov, obmedzu-
júcich hluk alebo vibrácie (napríklad používanie tlmičov, typ a 
hmotnosť základového bloku atď.).

(f) Návod na používanie musí poskytovať nasledujúce in-
formácie týkajúce sa vzduchom šíreného hluku, ktorý emitujú 
stroje, a to buď skutočnú hodnotu, alebo hodnotu určenú na 
základe meraní na zhodných strojoch:

ekvivalentná trvalá hladina hluku v miestach obsluhy, •	
hodnotená váhovým filtrom A, ak táto prevyšuje 
70 dB(A); ak táto hladina neprevyšuje 70 dB(A), musí 
byť tento údaj uvedený,
maximálna okamžitá hladina hluku v miestach ob-•	
sluhy, hodnotená váhovým filtrom C, ak táto presahuje 
63 Pa (130 dB pri referenčnej hodnote 20 µPa),
hladina akustického výkonu strojového zariadenia v •	
prípadoch, keď v miestach obsluhy ekvivalentná trvalá 
hladina hluku, hodnotená váhovým filtrom A, presiahne 
hodnotu 85 dB(A).

V prípade veľmi rozmerných zariadení možno namiesto 
akustického výkonu hluku uvádzať ekvivalentné trvalé hladiny 
hluku v určených miestach okolo strojových zariadení.

V prípadoch, keď sa neuplatňujú harmonizované normy, musia 
sa hladiny hluku merať metódami, ktoré sú pre strojné zariade-
nia najvhodnejšie.

Výrobca musí uvádzať, aké boli prevádzkové podmienky strojo-
vého zariadenia počas meraní a aké metódy boli použité.

V prípadoch, keď nie je možné definovať pracovné miesto 
(miesta), sa hladiny hluku musia merať vo vzdialenosti 1 meter 
od povrchu strojového zariadenia a vo výške 1,60 metra od 
podlahy alebo prístupovej plošiny. Musí sa uviesť miesto a 
maximálna hladina hluku.

Zamestnávateľ
Smernice o ochrane 

zdravia a bezpečnosti

Výrobca
Smernice o výrobkoch

Rámcová smernica
89/391/EHS

Smernice 98/37/ES
a 2006/42/ES o 

strojových zariade-
niach

Smernica 
2003/10/ES o 

hluku

Výber nehlučného 
pracovného 
zariadenia

Informácie o 
emisii hluku

Smernica 
89/655/EHS
o používaní 
pracovného 
zariadenia

Smernice 
2000/14/ES

a 2005/88/ES 
o voľnom 

priestranstve

Tabuľka 6.1 Vzťah medzi smernicami na ochranu zdravia a bezpečnosti a 
smernicami o strojových zariadeniach a voľnom priestranstve

Pri stanovovaní skutočného vystavenia pracovníka 
sa zohľadní všetok hluk na pracovisku vrátane hluku 
vydávaného strojovým zariadením. Týmto by sa 
malo znížiť vystavenie hluku na minimum, pričom 
sa dodržia limitné hodnoty vystavenia a akčné hod-
noty vystavenia. V dôsledku toho je v náväznosti 
na posúdenia rizika dôležitý vhodný výber pracov-
ného zariadenia. Akčné hodnoty vystavenia vedú ku 
konkrétnym činnostiam, napr. požiadavke informovať 
pracovníkov o možných rizikách, poskytnutiu a 
používaniu chráničov sluchu, kontrole sluchu pra-
covníkov a vypracovaniu programu na zníženie hluku 
vrátane požiadavky použiť primerané informácie pri 
výbere nehlučných strojných zariadení.
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NORMy TýKAJÚCE SA 3. 
HLUKU

Odstránenie technických bariér obchodu bolo význam-
ným rozhodnutím, ktoré v roku 1985 prijalo Európske 
hospodárske spoločenstvo (EHS), dnes Európska únia. 
Dosiahlo sa prijatím série smerníc, ktorých zámerom 
bola aproximácia právnych predpisov členských štátov.

Tieto smernice nového prístupu vymedzujú harmo-
nizáciu právnych predpisov v určitých sektoroch, kde exis-
tovali bariéry obchodu kvôli rozdielnym vnútroštátnym 
právnym predpisom. Jeden takýto príklad predstavuje 
posudzovanie rizík v súvislosti so strojovými zariadeni-
ami. Základnou zásadou je formulácia smerníc prostred-
níctvom jednoduchých právnych požiadaviek (základné 
zdravotné a bezpečnostné požiadavky), pričom spôsob, 
akým sa tieto ciele dosiahnú, sa ponecháva na normy.

Aj keď ich použitie zostáva dobrovoľné, použitie harmo-
nizovanej normy je spôsobom, ako dosiahnuť predpok-
lad súladu so smernicou nového prístupu.

Tri typy noriem

Smernicu o strojových zariadeniach podporujú tri typy 
noriem:

normy typu A •	 opisujú základné bezpečnostné pojmy;
normy typu B •	  sa týkajú horizontálnych otázok (napr. 
merania emisie hluku vo všeobecnosti) a uplatňujú sa 
na viacero rôznych zariadení;
normy typu C,•	  taktiež označované ako bezpečnostné 
normy pre strojové zariadenia, sa zaoberajú 
bezpečnostnými otázkami (vrátane rizík vyplývajúcich 
z emisie hluku) osobitných typov strojových zariadení.

Pokiaľ ide o hluk strojových zariadení, v normách typu B 
sa opisuje základné meranie bez poskytnutia informácií 
o osobitných prevádzkových, montážnych a inštalačných 
podmienkach pre príslušné zariadenia. Tieto dôležité 
informácie spolu s odporúčaniami, ktoré normy typu B sa 
majú na merania použiť, sú uvedené v skúšobných pred-
pisoch na meranie hluku. Tieto skúšobné predpisy na 
meranie hluku pripravili pracovné skupiny Európskeho 
výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho výboru pre 
normalizáciu v oblasti elektrotechniky (CENELEC) pre 
veľký počet rozličných skupín strojových zariadení.

Skúšobný predpis na meranie hluku je buď samostat-
nou normou alebo normatívnou prílohou k norme typu 
C, t. j. bezpečnostnej norme pre strojové zariadenia. 
Uverejnených bolo už viac ako 500 (EN alebo ISO alebo 
EN-ISO), ostatné sa naďalej pripravujú (prEN). Týkajú sa 

širokej škály skupín strojových zariadení, napr. čerpadiel 
(EN 12639:2000); tlačiarenských strojov, strojov na spra-
covanie a výrobu papiera a pomocných zariadení (EN 
13023:2003); poľnohospodárskych strojov (EN 1553:1999 
je rámcovým skúšobným predpisom na meranie hluku 
pre túto rozsiahlu skupinu zariadení), atď.
Postupy na meranie množstva emisie hluku, príslušné 
prehlásenie a overenie sa stanovujú v týchto základných 
normách (normy typu B):

v sérii EN ISO 3740 a EN ISO 9614-1-3 sa stanovujú •	
metódy na stanovenie hladiny akustického výkonu stro-
jového zariadenia v špeciálnych akustických skúšobných 
miestnostiach a spôsobom in situ, t. j. na pracoviskách,
v normách •	 EN ISO 11200 – 11205 sa stanovujú 
metódy na stanovenie emisnej hladiny akustického 
tlaku na pracovisku za rôznych okolitých podmienok.
norma•	  EN ISO 4871  sa týka prehlásenia o emisii hluku 
a jeho overenia (kontroly).

Používanie jednoduchej metódy na meranie emisie hluku 
(skúšobného predpisu na meranie hluku, ktorý sa vzťahuje 
na príslušnú skupinu zariadení) všetkými výrobcami danej 
skupiny zariadení umožňuje nákupcom porovnať hodnoty 
emisie hluku zariadení tej istej skupiny. Okrem toho to 
umožňuje stanoviť potenciálne hodnoty a v konečnom 
dôsledku výber porovnateľne tichých strojových zariadení.

AKO ZNíŽIŤ EMISIU 4. 
HLUKU PRACOVNéHO 
ZARIADENIA

Ako žiadať informácie o emisii hluku4.1. 

S cieľom znížiť hluk na pracovisku by mali nákupcovia 
strojových zariadení požiadať o informácie týkajúce sa 
hodnôt emisie hluku od rôznych výrobcov zariadení 
a tieto údaje porovnať, aby si mohli vybrať najmenej 
hlučné zariadenie.

S cieľom zaručiť porovnateľnosť vyžiadaných údajov o 
emisii hluku sa odporúča, aby nákupca požiadal výrob-
cu o poskytnutie prehlásenia o emisii hluku, ktoré je 
založené na európskych normách. Takéto prehlásenie o 
emisii hluku poskytuje dôveryhodné technické informácie 
o hodnotách emisie hluku, keďže ich stanovenie sa zakladá 
európskych normách osobitne sa týkajúcich strojových 
zariadení. Týmto spôsobom sú metódy merania, prevádz-
kové a montážne podmienky, ako aj postup prehláse-
nia a overenia, jednoznačne vymedzené pre veľký počet 
veľmi odlišných strojových zariadení. Toto je nevyhnutné 
predovšetkým pre veľké a(alebo) osobitné strojové zariad-
enia (pozri prílohu I, ods. 1.7.4 písm. f) smernice 98/37/ES).
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,,V prípade veľmi rozmerných strojových zariadení možno 
namiesto akustického výkonu hluku uvádzať ekvivalentné 
trvalé hladiny hluku v určených miestach okolo strojových 
zariadení."
S cieľom získať katalóg so zoznamom normiem, ktoré 
podporujú smernicu 98/37/ES o strojových zariadenia-
ch, navštívte webovú stránku:
http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/information/
otherpublications/catalogueetc.asp

Emisia Vystavenie

Obrázok 6.1 Znížením emisie hluku zariadenia sa zníži vystavenie hluku pracovníka.

Informácie o hodnotách emisie hluku4.2. 

Podľa smernice 98/37/ES o strojových zariadeniach (ktorú 
po 29. decembri 2009 nahrádza smernica 2006/42/ES) 
sa od výrobcov zariadení vyžaduje, aby poskytovali 
hodnoty emisie hluku, ktoré sa jasne líšia od hodnôt 
vystavenia hluku pracovníkov.

V tomto zmysle výrobcovia zariadení a(alebo) splnomoc-
není zástupcovia so sídlom v EÚ (distribútori, dovozco-
via, atď) poskytujú:

váženú hladinu A emisie akustického tlaku na pracovisku •	
v prípade, že prekračuje 70 dB(A); v prípade, že nedo-
chádza k prekročeniu 70 dB(A), sa musí tento fakt uviesť, 
váženú hodnotu C okamžitého akustického tlaku na •	
pracovisku v prípade, že prekračuje 63 Pa (130 dB vo 
vzťahu k 20 μPa), 
hladinu akustického výkonu strojového zariadenia v •	
prípade, že vážená hladina A emisie akustického tlaku 
na pracovisku prekračuje hodnotu 85 dB(A).

Obrázok 6.2 Stanovené hodnoty emisie uvedené v informáciách o emisii 
hluku  © publikácia BAuA "Technik 1 - Geräuschangaben für Maschinen - 
Informationen für den Machineneinkauf", str. 18.

Hladina emisie akustického tlaku, ako aj hladina aku-
stického výkonu sú veličiny, ktoré sú nezávislé od okolia, 
v ktorom sa zariadenia nachádzajú. Z tohto dôvodu 
charakterizujú zariadenie ako zdroj zvuku. 

V prípade „decibelu” majte na pamäti, že sa môže týkať 
veľmi odlišných druhov veličín charakterizujúcich hluk, a 
teda emisie, imisie a vystavenia. Z tohto dôvodu je veľmi 
dôležité, aby nedošlo k zámene hladiny emisie akustick-
ého tlaku LpA alebo hladiny akustického výkonu LWA s hlad-
inami akustického tlaku, ktoré charakterizujú imisiu  (tiež 
sa označujú LpA) alebo hladinami vystavenia  LAEX,T . Hoci 
sa všetky tieto úrovne vyjadrujú v dB(A), opisujú úplne 
rozdielne veličiny (pozri kapitolu 1, časť 3 tejto príručky).

AKO VyBERAŤ NEHLUČNé 5. 
PRACOVNé ZARIADENIA

Právna povinnosť5.1. 

S cieľom zabrániť vystaveniu hluku pracovníkov aleho 
ho znížiť je zamestnávateľ povinný podniknúť prime-
rané kroky. Na účely plnenia povinností stanovenýché v 
smernici 2003/10/ES sa v článku 4 smernice 89/655/EHS 
„Pravidlá pre pracovné prostriedky“ stanovuje, že:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, zamestnávateľ 1. 
si musí zaobstarať a/alebo používať: 
a) pracovné prostriedky, ktoré, ak boli pracov-

níkom po prvýkrát poskytnuté v podniku a/alebo 
prevádzke po 31. decembri 1992: 

vyhovujú ustanoveniam akejkoľvek príslušnej  –
platnej smernice Spoločenstva;
vyhovujú minimálnym požiadavkám ustano- –
veným v prílohe, ak nie je použiteľná iná smer-
nica Spoločenstva, alebo keď je iná smernica 
Spoločenstva použiteľná iba čiastočne; 

b) pracovné prostriedky, ak boli pracovníkom 
poskytnuté v podniku a/alebo v prevádzke 
do 31. decembra 1992, vyhovujú maximálne 
štyri roky po tomto termíne minimálnym 
požiadavkám ustanoveným v prílohe.

Za bežných okolností možno zariadenia považovať za 
hlavný zdroj hluku na pracovisku, a preto je vo vzťahu 
k znižovaniu hluku na pracovisku mimoriadne dôležité, 
aby výrobcovia navrhovali nízkohlučné zariadenia a aby 
ich zamestnávatelia (používatelia) obstarávali na zák-
lade porovnateľných hodnôt emisie hluku.

Zamestnávatelia (používatelia) nie sú za normálnych 
okolností v pozícii upravovať základný návrh zariadenia. 
Vzhľadom na požiadavky smernice 98/37/ES o strojových 
zariadeniach však výrobcovia a(alebo) ich splnomocnení 
zástupcovia so sídlom v EÚ musia v príručke s pokyn-
mi uvádzať hodnoty emisie hluku. Podľa novej smer-
nice 2006/42/ES o strojových zariadeniach musia byť tieto 
informácie o emisiách súčasťou všetkej dokumentácie k 

http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/information/otherpublications/catalogueetc.asp
http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/information/otherpublications/catalogueetc.asp
http://www.cenorm.be/cenorm/aboutus/information/otherpublications/catalogueetc.asp
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predaju o výkonnostných vlastnostiach strojového zari-
adenia. Okrem toho musí výrobca a(alebo) splnomocnení 
zástupcovia so sídlom v EÚ (distribútori, dovozcovia, atď) 
poskytnúť pokyny, ktoré zamestnávateľovi (používateľovi) 
umožnia výber, uvedenie do prevádzky, používanie/
prevádzkovanie, údržbu a úpravu zariadenia s cieľom znížiť 
emisiu hluku počas prevádzky a následne znížiť vystavenie 
svojich zamestnancov hluku na minimum, so zreteľom 
na limitné hodnoty vystavenia a akčné hodnoty vystavenia 
stanovené v smernici 2003/10/ES o hluku.

Z tohto hľadiska by mohli poznatky o emisii hluku 
pred výberom zariadenia umožniť zamestnávateľom 
(používateľom) predísť emisii hluku na pracovisku alebo 
ju znížiť. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s inými 
pokynmi, pokiaľ ide ochranu zdravia a bezpečnosti.

Informácie o hluku umožňujú potenciálnym nákupcom 
zariadenia vybrať si z ponuky rozličných výrobcov zari-
adenie s nižšou emisiou hluku. Zároveň zamestnávateľovi 
umožňujú, aby si v súlade s článkom 5 smernice  
2003/10/ES splnil zákonnú povinnosť používateľa zariad-
enia kúpiť čo najtichšie pracovné zariadenie.

 Rozdiely medzi hodnotami emisií, ktoré 5.2. 
uvádzajú výrobcovia, a skutočnými 
hodnotami na pracovisku

Prehlásenie o emisii hluku, ktoré poskytuje výrobca 
zariadenia, je dôležitým nástrojom, ktorý napomáha 
používateľom a výrobcom efektívne komunikovať 
pri výbere zariadenia s najnižšou emisiou hluku. 
Zamestnávateľ/nákupca/používateľ by mal preto vždy 
od výrobcov a(alebo) ich splnomocnených zástupcov so 
sídlom v EÚ požadovať dodatočné informácie. 

V reálnych podmienkach na pracovisku sa môže hladina 
imisie akustického tlaku, t. j. hladina akustického tlaku 
nameraná na príslušnom pracovnom mieste, líšiť od hlad-
iny emisie akustického tlaku, ktorá sa uvádza v prehlásení a 
ktorá sa zakladá na podmienkach voľného poľa, o viac ako 
10 dB v dôsledku hluku z iných zdrojov, odrazov od stien, 
stropov, podláh alebo povrchu zariadenia a prevádzko-
vých podmienok, ktoré sa líšia od tých, ktoré sa uvádzajú 
v normách. Zámena týchto zásadne rozličných hodnôt, 
ktorými sa vyčísluje emisia a imisia alebo dokonca vys-
tavenie, ktoré zahŕňa čas vystavenia, vysvetľuje mnohé 
rozpravy a nedorozumenia medzi výrobcami zariadení a 
zákazníkmi.

Musí byť jasné, že limitné hodnoty vystavenia, ktoré musia 
zamestnávatelia dodržiavať, t. j. akčné hodnoty vystavenia 
uvedené v smernici 2003/10/ES o hluku, sa nesmú porovnať 
s hodnotami emisie hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia zari-
adení. Tieto však poskytujú základ pre výber nehlučných 
zariadení a umožňujú predpokladať hodnoty vystavenia 
hluku, ktoré musia pracovníci v dielni znášať.

 Prečo je potrebné porovnať emisiu 5.3. 
hluku rôznych strojových zariadení

Informácie o emisii hluku umožňujú nielen výber 
nehlučného zariadenia, ale zároveň poskytujú príležitosť 
odhadnúť vystavenie hluku pracovníkov na pracovisku.

Informácie o hodnotách emisie hluku (LWA, LpA) sa 
vyžadujú:

na porovnanie hodnôt emisie hluku rozličných značiek •	
zariadení s cieľom vybrať najtichší model,
na porovnanie hodnôt emisie hluku so získanými •	
údajmi o zodpovedajúcej skupine zariadení s cieľom 
skontrolovať, či sa dosiahol stav,
na umožnenie technického dialógu medzi kupujúcim/•	
používateľom a dodávateľom,
na odhadnutie imisie hluku a vystavenia na pracovisku •	
použitím softvéru na jeho predpovedanie (výpočet),
na umožnenie posúdenia súladu so zaručenými hod-•	
notami emisie hluku zo strany kupujúceho.

Na základe emisie hluku vyžiarovanej zo zariadenia, t. j. 
akustického výkonu, sa stanovuje akustická kvalitu zari-
adenia. Čím má zariadenie nižšiu hladinu akustického 
výkonu, tým má lepšie akustické vlastnosti a tým menej 
je hlučné. Týmto spôsobom zariadenie s porovnateľne 
nízkou hodnotou emisie hluku spôsobuje nižšie vys-
tavenie hluku pracovníkov nielen vo svojom blízkom 
okolí, ale aj na inom pracovnom mieste. Možné riziko 
poškodenia sluchu sa preto znižuje.

Hodnoty emisie hluku sú pre plánovanie nevyhnutné, 
keďže predpovedajú vystavenie imisii hluku na pra-
covisku. Z tohto dôvodu sú hodnoty emisie hluku 
základom pre plánovanie nových pracovísk v súlade 
s požiadavkami na kontrolu hluku. Okrem toho sú 
dôležitou pomôckou pri stanovovaní opatrení na 
zníženie hluku, ktoré sa vyžadujú na pracoviskách, kde 
dochádza k prekročeniu vyšších akčných hodnôt vys-
tavenia stanovených v článku 3 smernice 2003/10/ES.

 Kedy je potrebné porovnávať emisiu 5.4. 
hluku rôznych strojových zariadení

S ohľadom na smernice na ochranu zdravia a bezpečnosti, 
a najmä na článok 6 rámcovej smernice 89/391/EHS, sa 
zamestnávateľ v rámci svojich povinností a na základe 
všeobecných zásad prevencie vyhýba rizikám a v prí-
pade, že to nie je možné, posudzuje riziká, ktorým sa 
nedá vyhnúť. Ak z výsledku tohto posúdenia rizika vyplý-
va, že existuje riziko vystavenia hluku, zamestnávateľ 
(používateľ), ktorý kupuje pracovné zariadenie, si musí 
byť istý, že v príručke s pokynmi dostal informácie, ktoré 
sa vyžadujú v smernici o strojových zariadeniach, a v 
prípade potreby požaduje ďalšie informácie. 



 KaPitOLa 6: náKuP nEhLučnéhO PRaCOVnéhO zaRiaDEnia

105

V závislosti od jeho potrieb a informácií o hladinách emi-
sie hluku zariadenia musí zamestnávateľ (používateľ) 
zvoliť a vybrať zariadenie s najnižšou emisiou hluku so 
zreteľom na limitné hodnoty vystavenia a akčné hod-
noty vystavenia stanovené v smernici 2003/10/ES.

 Ako porovnať emisiu hluku rôznych 5.5. 
strojových zariadení

Niekoľko uplatnení

Pri výbere správneho nehlučného zariadenia je potreb-
né vedieť o typickom rozložení hodnôt emisie hluku pre 
príslušnú skupinu zariadení.

Normy o emisii hluku a prehlásenia výrobcov zariadení o 
emisii hluku sú pre potenciálnych kupujúcich zdrojmi, na 
základe ktorých si môžu vybrať zariadenie s najnižšími 
hodnotami emisie tak, že porovnajú prehlásenia o emisii 
hluku od iných dodávateľov zariadení. Nezaručuje to však, 
že vybrané zariadenie je v skutočnosti jedným z najtichších 
na trhu. Rozhodnúť sa možno len v prípade, že poznáme 
bežné hodnoty emisie hluku pre tento typ strojového zari-
adenia. 

Bežné hodnoty emisie hluku zariadenia možno 
posúdiť iba v rámci skupiny zariaden, ktoré sa 
používajú v tej istej oblasti uplatnenia. Na 
tento účel sa vytvoril pojem „skutočný stav 
emisie hluku“ (porovnateľné údaje emisie 

podľa normy EN ISO 12100-1:2004 „Bezpečnosť strojov. 
Základné termíny, všeobecné zásady konštruovania 
strojov, časť 1: Základná terminológia, metodika“; EN 
ISO 11689:1997 „Akustika. Postup porovnávania 
údajov emisií hluku strojov a zariadení"). Tento 
skutočný stav predstavuje rozsah hodnôt emisií, ktoré 
sú vhodné na porovnanie; inými slovami hodnoty, 
ktoré boli namerané porovnateľnými meracími 
metódami stanovenými v normách.

 

Databáza

V zmysle emisie hluku možno súčasný stav posúdiť z rozsa-
hu bežných hodnôt emisií pre porovnateľné zariadenia. 

Zatiaľ bol skutočný stav emisií zahrnutý len do niekoľkých 
databáz a určitých nemeckých usmernení VDI-ETS.

Do najvyššej možnej miery by sa porovnateľne nehlučné 
zariadenie malo vybrať na základe obsiahleho pries-
kumu údajov, pri ktorom sa zohľadnia štúdie, v ktorých 
sa preukázalo významné dosiahnuteľné zníženie hluku 
(benchmarking).

Údaje o skutočnom stave emisií hluku sú dostupné na 
internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/citizen/app/

a tiež na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/
noise/index.htm

Na obrázku 6.3 je znázornený príklad typick-
ého rozloženia emisie hluku stanoveného pre 
konkrétne zariadenie. Tieto údaje zahŕňajú 
hodnoty emisie pre dostatočne reprezen-
tatívnu vzorku pneumatických skrutkovačov 

na trhu. Hladina akustického výkonu sa uvádza pre 
parametre zariadenia, ktoré súvisia s hlukom, t. j. pre 
maximálny priemer skrutky.
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Obrázok 6.3 Úroveň akustického výkonu (LWA) pneumatických skrutkovačov 
vo vzťahu k maximálnemu priemeru skrutky

Overenie (kontrola) informácií výrobcu o emisii

V niektorých prípadoch môže zamestnávateľ/nákup-
ca/používateľ zariadenia chcieť skontrolovať, či hod-
noty emisie hluku zariadenia neprekračujú tie, ktoré 
výrobca uvádza vo svojom prehlásení o emisii hluku 
alebo v predajnej zmluve. K tomuto zvyčajne dochádza, 
keď sú namerané hodnoty vystavenia hluku na pra-
covisku vyššie, ako sa po inštalácii nového zariadenia 
očakávalo.

Približné hodnoty imisie v miestnosti sa môžu vypočítať 
s pomocou normy EN ISO 11690-3, v ktorej sa využívajú 
hodnoty emisie hluku uvedené v prehlásení ako zák-
ladné východiskové údaje.

EN ISO 4871 sa uvádzajú metódy na overenie (kontrolu) 
informácií o emisii hluku a ich popisu výrobcom.

http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/citizen/app/
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/citizen/app/
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/citizen/app/
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
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PRíLOHA6. 

V tabuľke 6.2 je znázornený príklad, ako by mohli vyzerať 
informácie o emisii hluku za predpokladu, že ich posky-

tujú výrobcovia a(alebo) ich splnomocnení zástupcovia 
so sídlom v EÚ, ktorí uplatňujú pravidlá uvedené v norme 
EN ISO 4871. Zobrazuje porovnanie nameraných hodnôt 
s rozličnými požadovanými hodnotami emisie a príslušnú 
neistotu týchto nameraných hodnôt.

Opis zariadenia: drevársky stroj;čapovací stroj, typ 990, 50Hz
Dvojaké hodnoty emisie hluku podľanormy EN ISO 4871

Zapnuté zariadenie bez 
záťaže (nečinné)

Zapnuté zariadenie so 
záťažou (v prevádzke)

Vážená hladina A akustického výkonu L WA v dB vo vzťahu k 1 pW 94 98

Neistota KWA v dB 2 2

Vážená hladina A emisie akustického tlaku LpA v dB vo vzťahu k 20 μPa na 
pracovisku

80 86

Neistota KpA v dB 2 2

Uvedené hodnoty boli stanovené podľa skúšobného predpisu na meranie hluku ISO 7960, uplaňovaním noriem EN ISO 3744 a EN ISO 11204

Tabuľka 6.2 Príklad primeraných informácií o emisii hluku založených na smernici o strojových zariadeniach a dvojakých hodnotách normy EN ISO 4871 na ilus-
tráciu príkladu, ako použiť normy v rámci smernice 98/37/ES o strojových zariadeniach.

LIMITNÉ HODNOTY ZARIADENIENEČINNÉ
ZARIADENIE 

SO ZÁŤAŽOU/V 
PREVÁDZKE

UPLATŇOVANÁ 
NORMA

Hladina akustického výkonu
LWA (v dB vo vzťahu k 1 pW)
neistota KWA

_______dB
_______dB

_______dB
_______dB

Hladina emisie akustického tlaku na pracovisku LpA (v 
dB vo vzťahu k 20 μPa) alebo na iných vymedzených 
miestach
neistota KPa

1.______dB
2.______dB
3.______dB

 ______dB

1.______dB
2.______dB
3.______dB

______dB

Hladina akustického tlaku na povrchu 1 m LpA, 1m (v 
dB vo vzťahu k 20 μPa)

________dB ________dB

Hladina vrcholového akustického tlaku LpCpeak (v dB vo 
vzťahu k 20 μPa)

neistota KpCmax

________dB

________dB

________dB

________dB

Príklad technickej špecifikácie opisu emisie hluku 
(zariadenie, inštalácia, nástroj, prídavné zariadenie):

V smernici 98/37/ES o strojových zariadeniach sa od 
výrobcu a(alebo) jeho splnomocnených zástupcov so 
sídlom v EÚ vyžaduje, aby poskytovali informácie o 
hodnotách emisie hluku.

Hodnoty emisie hluku sa musia stanoviť na základe 
bezpečnostných noriem pre strojové zariadenia alebo 
samostatnom skúšobnom predpise na meranie hluku, 
ktorý sa osobitne týka určitého zariadenia:

s cieľom stanoviť váženú hladinu A akustického •	
výkonu sa musí uplatňovať séria EN ISO 3740 alebo EN 
ISO 9614 časti 1 – 3 alebo
s cieľom stanoviť váženú hladinu A emisie akustického •	
tlaku na pracovisku a váženú hladinu C vrcholového 
akustického tlaku sa musia uplatňovať normy EN ISO 
11200 - 11205 .

Informácie by mali byť v súlade s normou EN ISO 4871 
a poskytujú sa vo forme prehlásenia s dvojakými hod-
notami vrátane nameraných hodnôt a ich príslušných 
neistôt.
uvádza
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Vo zvláštnych a osobitných prípadoch môže zamestnávateľ/
kupujúci/používateľ zariadenia prijať tieto technické 
požiadavky vzhľadom na svoje mimoriadne potreby.

Umiestnenie meracích stanovíšť na praco-
visku a iné vymedzené miesta:

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Prevádzkové podmienky počas merania 
emisie hluku:

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ďalšie podrobné informácie týkajúce sa 
akustiky (napríklad tonalita):

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ďalšie opatrenia na kontrolu hluku:

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ďalšie hodnoty emisie hluku, napr. stano-
vené za osobitných prevádzkových pod-
mienok, ktoré sa odchyľujú od tých, ktoré 
sú uvedené v normách.

__________________________________
__________________________________
__________________________________

 Dodatočné informácie pre  
odborníkov:

Zohľadňujúc tieto rôzne veličiny emisie, hladina 
akustického výkonu LWA  sa stanovuje meraním hladín 
akustického tlaku na stanovištiach merania, ktoré sú 
umiestnené na meracom povrchu, ktorý obklopuje 
zariadenie, za predpokladu, že sa zariadenie nachádza v 
akustickom voľnom poli. 
Merací povrch je zvyčajne hranol alebo pologuľa, ktorá 
obklopuje zariadenie vo vzdialenosti asi 1 meter od jeho 
vonkajšieho povrchu. Priemer nameraných hodnôt akus-
tického tlaku  nám umožňuje vypočítať hladinu akus-
tického výkonu pomocou tohto jednoduchého vzorca.

   dB

kde S predstavuje plochu obklopujúceho meracieho 
povrchu.

Uvedený vzorec možno skrátiť na:

  

Tento vzorec jasne ukazuje, že hodnota hladiny aku-
stického výkonu zdroja zvuku je vždy väčšia v dB ako 
priemerná hodnota hladiny akustického tlaku vo 
vzdialenosti 1meter od povrchu zariadenia. Okrem 
toho nám tento vzorec umožňuje vypočítať priemernú 
hladinu akustického tlaku okolo zariadenia v prípade, že 
hladina akustického výkonu je známa, a to jednoduch-
ým odčítaním LS  od LWA. Ak si teda ako príklad vezmeme 
LWA  93 dB pre vysávač, môžeme vypočítať približnú 
hladinu akustického tlaku vo vzdialenosti 1 meter okolo 
zariadenia odčítaním od hladiny akustického výkonu 
približne 13 dB, čím dostaneme  80 dB. Tu musíme 
predpokladať, že Ls sa rovná približne 13 dB pre typický 
obklopujúci merací povrch v tvare kocky (napr. kocky s 
rozmermi 2m x 2m x 2m a povrchom 20 m²).
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HLUK ZARIADENIA: ZHRNUTIE

Hladina akustického výkonu LWAhladina akustického tlaku LpA 

Pozn: definície týchto parametrov sú uvedené v slovníku.
 Vzťah medzi týmito hodnotami možno približne vyjadriť:

 LpA = LWA - 

pričom LpA je priemerná hladina akustického tlaku na obklopujúcom povrchu vo vzdialenosti asi 1 meter, 
zariadenie vyžaruje všetkými smermi a S je rozloha tohto povrchu.s je rozloha tohto povrchu.

Ako sa uvádza v kapitole 1 tejto príručky, •	 LWA udáva celkové množstvo hluku šíreného vzduchom, ktorý 
vydáva zdroj a LpA je hladina akustického tlaku, ktorá sa meria v jednom bode na obklopujúcom povrchu.
V prípade, že zvažujeme •	 iba hluk zariadenia a neberieme do úvahy vplyv okolia, LpA hladinou emi-
sie akustického tlaku za predpokladu, že sa stanovište (pracovisko) nachádza od zdroja (zariadenia) vo 
vzdialenosti meracieho povrchu.
V prípade, že meracím bodom je miesto obsluhy, •	 LpAudáva emisiu hluku zariadenia, ako sa stanovuje v 
normách, a používa sa ako hodnota emisie zariadenia v prehlásení.
Hoci sú •	 LWA a LpA veličiny rôznej povahy, obidve sa vyjadrujú v dB(A).

Pri predpovedaní konečnej hladiny akustického tlaku v typických dielňach sa musia 
zohľadniť odrazy od stien alebo hluk iných zariadení.

Od hladiny emisie akustického tlaku LpA po hladinu vystavenia zvuku LAEX,T

Je dôležité nezamieňať si emisiu zariadenia s vystavením pracovníka. Vplyv rozličných parametrov možno 
vyjadriť ako súčet týchto úprav.

LLAEX,T = LpA hladina emisie akustického tlaku meraná podľa skúšobného predpisu na meranie hluku
+ Δ L1  podiel odrazov zvuku (vplyv miestnosti)
+ Δ L2   podiel prevádzkových podmienok, ktoré sa odlišujú od skúšobného predpisu na mer-

anie hluku
+ Δ L3  podiel akustického výkonu LWA  iných zariadení v miestnosti
  (v tomto prípade je výsledným súčtom imisia)
+ Δ L4  časvystavenia pracovníka hluku T 
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POŽIADAVKy SMERNICE1. 

V smernici Európskeho parlamentu a Rady  
2003/10/ES39 sa v článku 10 stanovujú požiadavky na 
zdravotné prehliadky:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 smernice Rady 1. 
č. 89/391/EHS40, členské štáty príjmu ustanovenie 
na zabezpečenie vhodných zdravotných prehlia-
dok pracovníkov, ak výsledky hodnotenia a mera-
nia stanovené v článku 4 ods. 1 tejto smernice 
naznačujú riziko pre ich zdravie. Takéto ustanove-
nia, vrátane požiadaviek stanovených na zdravotné 
záznamy a ich dostupnosť, sa zavedú v súlade s 
vnútroštátnym právom, resp.praxou.

Pracovník, u ktorého vystavenie presiahne 2. 
horné akčné hodnoty vystavenia, má právo dať 
si skontrolovať jeho/jej sluch lekárom alebo inou 
vhodne kvalifikovanou osobou v zodpovednosti 
lekára, v súlade s vnútroštátnym právom, resp. 
praxou. Aj pre pracovníkov, u ktorých vystavenie 
presiahne dolné akčné hodnoty vystavenia, sú k 
dispozícii preventívne audiometrické vyšetrenia, ak 
hodnotenie a meranie stanovené v článku 4 ods. 1 
naznačuje riziko pre ich zdravie.

Cieľom týchto vyšetrení je stanoviť včasnú diagnózu 
akejkoľvek straty sluchu v dôsledku pôsobenia hluku 
a chrániť sluch.

Členské štáty stanovia mechanizmy na zabezpečenie 3. 
toho, aby sa pre každého pracovníka, ktorý sa pod-
robí prehliadke v súlade s odsekmi 1 a 2, vyho-
tovili a aktualizovali zdravotné záznamy. Zdravotné 
záznamy obsahujú súhrn výsledkov vykonaných 
zdravotných prehliadok. Uchovávajú sa vo vhodnej 
forme, aby sa mohlo do nich nahliadnuť aj neskôr, 
zohľadňujúc ich dôvernosť. Kópie príslušných 
záznamov sa na požiadanie vydajú príslušnému 
orgánu. Pracovník má na požiadanie prístup k svo-
jim zdravotným záznamom.

Ak sa, ako výsledok prehliadky funkcie sluchu, zistí, že 4. 
pracovník má identifikovateľné poškodenie sluchu, 
lekár alebo špecialista, ak to lekár považuje za potreb-
né, posúdi, či je poškodenie pravdepodobne násled-
kom vystavenia hluku pri práci. V takom prípade:

39.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú.v. EÚ L 42, 15.2.2003, s. 38.

40.  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú.v. 
ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

a) lekár alebo iná vhodne kvalifikovaná osoba 
informuje osobne pracovníka o výsledku, ktorý 
sa ho týka,

b) zamestnávateľ:
posúdi hodnotenia rizika vykonaného podľa  –
článku 4;
posúdi opatrenia na elimináciu alebo  –
zníženie rizík podľa článkov 5 a 6;
vezme do úvahy radu odborníka z pracov- –
ného lekárstva alebo inej vhodne kvalifiko-
vanej osoby alebo príslušného orgánu na 
zavedenie opatrení, ktoré sa vyžadujú na 
elimináciu alebo zníženie rizika v súlade s 
článkami 5 a 6 vrátane možnosti preradiť 
pracovníka na inú prácu, kde nie je riziko 
ďalšieho vystavenia a
zorganizuje systematické zdravotné preh- –
liadky a zabezpečí posúdenie zdravotného 
stavu všetkých ostatných podobne vys-
tavených pracovníkov.

Zdravotné prehliadky1.1. 

Zdravotné prehliadky musia byť pre pracovníkov stále 
dostupné. Výsledky hodnotenia a merania hluku a 
iných faktorov môžu naznačovať riziko straty sluchu 
(článok 10 smernice 2003/10/ES).

Vyšetrenia sluchu sa musia poskytnúť, ak je pracovník •	
vystavený hluku, ktorý presahuje horné akčné hod-
noty vystavenia [85 dB (A)].
Vyšetrenia sluchu vykonáva lekár alebo iná vhodne •	
kvalifikovaná osoba v zodpovednosti lekára.
S cieľom stanoviť včasnú diagnózu straty sluchu sú pre •	
pracovníkov, u ktorých vystavenie presahuje dolné 
akčné hodnoty vystavenia [80 dB (A)], k dispozícii pre-
ventívne audiometrické vyšetrenia.
Cieľom týchto vyšetrení je stanoviť včasnú diagnózu •	
akejkoľvek straty sluchu v dôsledku pôsobenia hluku 
a chrániť sluch. 

Uchovávanie zdravotných záznamov1.2. 

Súčasťou zdravotnej prehliadky je uchovávanie osob-
ných zdravotných záznamov (v súlade s vnútroštátnym 
právom, resp. praxou), ktoré:

obsahujú aktualizovaný súhrn vykonaných zdravotných •	
prehliadok;
v rámci konzultácie je možné do nich nahliadnuť aj •	
neskôr;
sú dôverné (v zodpovednosti lekára);•	
príslušnému vnútroštátnemu orgánu sa vydávajú na •	
požiadanie; a
pracovníkovi, ktorého sa osobne týkajú, sú k dis-•	
pozícii.
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Poškodenie sluchu sa stanovuje:

Lekár alebo iná kvalifikovaná osoba určená lekárom •	
posúdi, či k poškodeniu sluchu môže dôjsť v dôsledku 
pôsobenia hluku pri práci. Ak je tomu v tomto prípade 
tak:

Lekár alebo iná kvalifikovaná osoba informuje pra- –
covníka o výsledku, ktorý sa ho osobne týka;
Zamestnávateľ musí pracovníka informovať o pri- –
meraných preventívnych opatreniach.

 Povinnosti zamestnávateľa v prípade 1.3. 
poškodenia sluchu v dôsledku vystave-
nia hluku pri práci

Od zamestnávateľa sa vyžaduje:

Prehodnotiť posúdenie rizika, pokiaľ ide o vystavenie •	
hluku.
Prehodnotiť opatrenia na odstránenie alebo zníženie •	
rizík vystavenia alebo iných faktorov poškodzujúcich 
sluch.
Implementovať opatrenia nevyhnutné na •	
odstránenie alebo zníženie rizika, pričom zohľadní 
rady odborníka z oblasti pracovného lekárstva alebo 
inej vhodne kvalifikovanej osoby alebo príslušného 
orgánu. Zahŕňa to možnosť preradiť pracovníka na 
inú prácu, kde nie je riziko ďalšieho vystavenia.
Zorganizovať systematické zdravotné prehliadky a •	
zabezpečí posúdenie zdravotného stavu všetkých 
ostatných podobne vystavených pracovníkov.
Venovať špeciálnu pozornosť zníženiu rizika vys-•	
tavenia pracovníkov, ktorí patria do citlivých skupín 
obyvateľstva, akými sú tehotné ženy alebo mladí 
zamestnanci.
Všetky činnosti sa musia implementovať v súlade s •	
vnútroštátnym právom, resp. praxou.

STAVBA L'UDSKéHO 2. 
UCHA

Ucho, orgán tela, ktorý umožňuje ľuďom počuť zvuky, 
je mimoriadne dôležitý pre verbálnu komunikáciu v 
sociálnej interakcii. Ucho pozostáva z troch hlavných 
častí: vonkajšieho ucha, stredného ucha a vnútorného 
ucha.

Ušnica Zvukovod

Ušný bubienok
Slimák 
(kochlea)

Eustachova trubica

Sluchový nerv

Vnútorné 
ucho

Stredné 
ucho

Vonkajšie 
ucho

Obrázok 7.1 Stavba ucha

Vonkajšie ucho2.1. 

Vonkajšie ucho je časť ucha, ktorá je zvyčajne známa 
ako „ucho“. Vonkajšie ucho pozostáva z kože a 
chrupavky, ktoré tvoria ušnicu (pinna), zvukovodu a 
ušného bubienka.

Ušnica zberá a premieňa prichádzajúci zvuk, čo je •	
dôležité pre vnímanie vzdialenosti a smeru zdroja 
zvuku.
Zvukovod je trubica nepravidelného tvaru, dlhá •	
približne 25 mm a široká 7 mm, ktorá odvádza zvuk do 
ušného bubienka.

Príklad:

Zvukovod pôsobí ako rezonátor pre frekvencie v rozmedzí 
od 2000 do 5000 Hz tým, že zosilňuje zvukovú vibráciu 
o 10 až 15 dB. To znamená, že ucho je najcitlivejšie na 
vysoké frekvencie, a z tohto dôvodu je veľmi náchylné 
na poškodenie spôsobené hlukom vo vysokých frekven-
ciách.

Stredné ucho2.2. 

Vonkajšie ucho je zakončené zvukovodom, ktorý tvorí 
začiatok stredného ucha. Stredné ucho pozostáva 
z troch sluchových kostičiek – kladivka, nákovky a 
strmienka.

Kladivko tlačí na nákovku, ktorá striedavo tlačí na •	
strmienok, aby premenil vibráciu zvukovodu na 
vibráciu tekutín vnútorného ucha.
Stredné ucho pôsobí ako zvukový zosilňovač. •	
Vibrácia zvukovodu je veľmi jemná a v prípade 
vysokofrekvenčných jemných zvukov je pohyb 
zvukovodu menší ako priemer molekuly vodíka. 
Stredné ucho zosilňuje zvuk o približne 20 až 30 dB 
najmä poupravením priestoru medzi zvukovodom a 
platničkou strmienka.
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Príklad:

Bez stredného ucha by sa viac ako 99 % akustickej ener-
gie odrazilo a nebolo by možné ju sluchovo vnímať.

Nákovka

Svaly stredného ucha

Kladivko
Vnútorné 
ucho

Strmienok

Zvukovod

Bubienok
Eustachova trubica

Obrázok 7.2 Stredné ucho

Druhou úlohou stredného ucha je chrániť sluch •	
pred hlasnými zvukmi. Svaly stredného ucha točia 
kostičkami a obmedzujú vibračnú silu prenášanú 
do vnútorného ucha, keď hladina zvuku presahuje  
80 – 87 dB. Tento efekt, nazývaný tiež akustický 
reflex, chráni sluch pred hlasnými zvukmi pomaly sa 
zvyšujúcej intenzity iba na krátky čas. Akustický reflex 
nezasahuje účinným spôsobom v prípade impulzného 
hluku, akým je streľba.

Vnútorné ucho2.3. 

Vnútorné ucho, takisto známe ako kochlea (slimák), 
je skutočným receptorom a analyzátorom zvuku. 
Tento orgán nie je väčší ako konček prsta a jeho 
stavba je tak jemná, že je prvou časťou ucha, ktorú 
môže hluk poškodiť.

Viac ako 28 000 vláskových buniek, ktoré sa nach-•	
ádzajú pozdĺž kanálika slimáka, reaguje na vibrácie 
spôsobené zvukom spustením nervových impulzov. 
Poznáme dva druhy týchto buniek: vnútorné vláskové 
bunky a vonkajšie vláskové bunky, ktoré sa líšia svojím 
tvarom a funkciou. Pojmy „vnútorná“ a „vonkajšia“ 
vlásková bunka sa týkajú umiestnenia bunky; tá 
bunka, ktorá je bližšie k stredu stočeného slimáka, sa 
nazýva vnútorná vlásková bunka, zatiaľ čo tá, ktorá sa 
nachádza ďalej od jeho stredu, sa nazýva vonkajšia 
vlásková bunka.
Na povrchu vnútornej vláskovej bunky sa nachádza •	
približne 30 až 60 vláskov (stereocilií), pričom na pov-
rchu vonkajšej vláskovej bunky sa nachádza približne 
100 až 160 stereocilií. Ich pohybom dochádza k ner-
vovému impulzu.
Pozdĺž sluchového nervu prispieva k prenosu ner-•	
vových impulzov do mozgu a z neho približne 31 000 
neurónov.

Strmienok

Oválne okienko

Cortiho orgán

Bazilárna membrána

Vestibulárny kanálik

Tymphanieho 
kanálik

Sluchový nerv

Obrázok 7.3 štruktúra vnútorného ucha

Príklad:

Pohyb stereocílie je veľmi malý – na prahu počutia (0 dB 
SPL), dosahuje pohyb iba 10-6 µm, zatiaľ čo pri najvyšších 
hladinách (približne 120 dB) tento pohyb predstavuje 
1µm.

Obrázok 7.4 Analýza frekvencie pozdĺž slimáka

Pohyb vibrácie pozdĺž vnútorného ucha, ktorá je •	
reakciou na akustické vlnenie, nám umožňuje počuť 
rozdielne frekvencie vyjadrené rôznymi výškami.
Vibrácia tekutiny vo vnútornom uchu spúšťa vlnu, •	
ktorá v závislosti od frekvencie zvuku rozochvieva 
rôzne skupiny vláskových buniek a stimuluje rozdielne 
skupiny neurónov. Existuje úzky vzťah medzi frekven-
ciou a vzdialenosťou vo vnútri slimáka, kde došlo k 
zachyteniu vibrácie.
Vnútorné ucho funguje ako mechanický nervový ana-•	
lyzátor akustickej frekvencie. Strata sluchu na danej 
frekvencii sa teda spája s poškodením vláskových 
buniek v určitých častiach slimáka.
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Príklad:

Ucho je ako analyzátor frekvencie tak presné , že pri 
1000 Hz môžeme rozlišovať intenzitu zvukov, ktoré sa 
líšia iba o 0,1 Hz!

PRíKLADy POšKODENIA 3. 
SLUCHU

Vystavenie ucha hluku vysokej hladiny spôsobuje 
nadbytočnú stimuláciu vláskových buniek, čím sa 
následne poškodzuje ich stavba. Na hladine zvuku 
presahujúcej 87 - 100 dB trpia vláskové bunky úna-
vou alebo môže dôjsť k ich porušeniu. Môže dôjsť aj k 
závažnejším biochemickým a fyziologickým zmenám, 
ale tie možno do istej miery zvrátiť.

Zmeny sa stávajú trvalými po dlhotrvajúcom vys-•	
tavení hluku na hladinách, ktoré presahujú 80 dB (A), 
alebo po náhlom vystavení veľmi vysokej hladiny 
hluku, ktorá presahuje 120 dB.

Príklady:

Vláskové bunky môžu poškodením zaniknúť. Poškodenie 
vláskovej bunky v určitej časti vnútorného ucha sa spája 
so stratou citlivosti na zvukovú frekvenciu, ktorú táto 
časť ucha zachytáva.

Čiastočné poškodenie vláskových buniek vedie k zániku 
buniek v rôznych častiach vnútorného ucha. Tento proces je 
veľmi nebezpečný, pretože poškodená bunka môže svojou 
vibráciou narušiť susediace bunky a spôsobiť tak ich zánik.

Obrázok 7.5 Nepoškodené vláskové bunky (nad) a poškodené vláskové bunky 
(pod) po vystavení vysokej hladine zvuku. Prvý riadok vonkajších vláskových 
buniek je vážnejšie poškodený ako druhý. Stereocílie sú poškodené.  Foto © INRS

Hučanie v ušiach (tinnitus)

Jedným z prvých účinkov a príznakov poškodenia slu-•	
chu je hučanie v ušiach (tinnitus).  Tinnitus je pocit, že 
počujeme zvonenie a šum, aj keď v skutočnosti v uchu 
nedochádza k žiadnemu prenosu zvuku.

Dočasný posun sluchového prahu (TTS)

Nadmernou stimuláciou vláskových buniek dochádza k tzv. •	
„dočasnému posunu sluchového prahu” (TTS), ktorý predsta-
vuje zvýšenie sluchový prah v dôsledku nadmernej stimulácie, 
po skončení vystavenia hluku sa pomaly stráca. Zvýšený prah 
pociťujeme ako pocit straty určitej sluchovej citlivosti a je 
prvým znakom únavy sluchu spôsobenej hlukom.

Príklad:

Zvýšenie prahu začína na hladine zvuku presahujúcej 
80 dB. Návrat do pôvodného stavu sa dostaví až o desi-
atky minút dokonca hodín.

Trvalý posun sluchového prahu (PTS)

Po dlhotrvajúcom alebo opakovanom vystavení hlas-•	
nému hluku sa zvýšenie prahu zmení na „trvalý posun 
sluchového prahu” (PTS). Trvalé zvýšenie sluchového 
prahu predstavuje stratu sluchu.
Úplná hluchota, ku ktorej dôjde, keď zmiznú vnútorné aj vonkajšie •	
vláskové bunky, spôsobuje degeneráciu nervového vlákna.

PRíKLADy POšKODENIA 4. 
SLUCHU VONKAJšíMI 
ČINITEľMI

Chemické látky, rozpúšťadlá a lieky spôsobujúce dočasné 
alebo trvalé poškodenie sluchu sa nazývajú ototoxíny.

Mnohé priemyselné rozpúšťadlá sú ototoxické.•	
Chemické látky sa zvyčajne vdychujú alebo absorbujú •	
prostredníctvom kože, pričom do vnútorného ucho sa 
dostávajú cez krvný systém.
Poškodenie sluchu nastane pri poškodení vláskových •	
buniek (najmä vonkajších) alebo nervových dráh súvi-
siacich so sluchom.
Medzi známe chemické látky a rozpúšťadlá spôsobu-•	
júce poškodenie sluchu patria: trichlóretylén, xylén, 
styrén, toluén, hexán a sírouhlík. Poškodenie vnú-
torného ucha takisto spôsobuje oxid uhličitý, ktorý 
spôsobuje aj celkový nedostatok kyslíka v tkanivách 
(t. j. hypoxiu).
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Kombináciou účinku ototoxických chemických látok 
a vystavenia hluku sa poškodzuje najmä sluch. 
Prítomnosť chemických látok spôsobuje vo vnútornom 
uchu neprirodzené podmienky, čím sa vnútorné ucho 
stáva zraniteľným voči mechanickému poškodeniu 
vyplývajúcemu z hluku.

Chemické látky ako toluén, styrén, trichlóretylén, etyl-•	
benzén, kyanovodík a oxid uhličitý pôsobia s hlukom 
synergicky; zvyšujú poškodzujúci účinok hluku na 
sluch. Zdá sa, že vystavením zmesiam rozpúšťadiel 
dochádza k poškodeniu sluchu.

Používanie niektorých liekov môže mať taktiež oto-
toxický účinok.

ľudia, ktorí užívajú lieky, o ktorých je známe, že majú •	
škodlivé účinky na sluch, nesmú byť vystavení hluku. 
Medzi lieky, ktoré ovplyvňujú sluch, patria určité anti-
biotiká, lieky na liečbu rakoviny, diuretiká a chiníny. 
Účinok synergického pôsobenia liekov a hluku na 
sluch ešte nie je dokázaný, no jednotlivé účinky mno-
hých liekov sú dobre zdokumentované.

Obrázok 7.6 Nepoškodené vláskové bunky (nad) a poškodené bunky (pod) po 
vystavení rozpúšťadlu (toulénu). Tretí riadok vonkajších vláskových buniek je 
viac poškodený ako druhý. Stereocílie vyzerajú tak, ako pôvodne. Foto © INRS

Príklad:

Chemické látky, ktoré pôsobia synergicky s hlukom a 
spôsobujú stratu sluchu, a príslušné typické priemyselné 
odvetvia (neúplný zoznam). 

Chemická látka Priemyselné odvetvie

trichlóretylén odmasťovač priemyselných kovov

xylén
chemické odvetvie, ropné odvetvie, odvet-
vie dopravy, maliarske odvetvie

styrén

veľa výrobných odvetví (hlavne potravi-
nové, chemické a gumárenské odvetvie, 
odvetie na výrobu plastov, atď.), odvetvie 
obchodu, služieb, dopravy, stavebníctva

toluén
maliarske odvetvie, gumárenské odvetvie, 
odvetvie na výrobu plastov, tlačiarenske 
odvetvie

kyanovodík

ťažobné odvetvie, odvetvie elektrolytick-
ého pokovovania, chemické, oceliarske, 
kovospracujúce a výrobné odvetvie (na 
výrobu syntetických vlákien, plastov, farbív, 
nylonu, atď)

sírouhlík textilné a poľnohospodárske odvetvie

olovo banícke a elektrotechnické odvetvie

oxid uhličitý
odvetvie dopravy (spaľovacie motory), 
požiarnicke, oceliarske, kovospracujúce, 
papierenské odvetvie

Vzájomné pôsobenie hluku a vibrácií4.1. 

Z vedeckých štúdií vyplýva, že vibrácie ruky a ramena 
a vibrácie tela vzájomné pôsobia s hlukom. Presný 
vzťah medzi dávkou a odozvou však nie sú pre toto 
vzájomné pôsobenie dostupné a s cieľom zabezpečiť 
preventívne opatrenia sa v smernici 2002/44/ES41 o 
vibráciách stanovili limitné a akčné hodnoty. [Na bližšie 
stanovenie vzťahu medzi dávkou a odozvou je nevyh-
nutný ďalší výskum].

Napríklad pracoviská, v rámci ktorých sú na staveni-
skách vodiči ťažkých nákladných vozidiel (ŤNV) vys-
tavení vibráciam tela nad limitnou hladinou vystavenia 
(aw = 0.8 m/s2), ktorá sa uvádza v norme ISO 2631-1:1997, 
spôsobujú vzájomné pôsobenie hluku a vibrácií tela 
vibráciou a následne vyššie riziko straty sluchu (približne 
3 dB) ako vystavenie hluku bez vibrácie tela.

41.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplýva-
júcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikál-
nych faktorov (vibrácie), Ú. v. EÚ L 177, 6.7.2002, s. 13.
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 Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4.2. 
vzhľadom na vzájomné pôsobenie 
hluku a ototoxickýchi látok súvisiacich 
s prácou a vibrácií

S cieľom zabezpečiť preventívne opatrenia aj napriek 
nedostatku vedeckých poznatkov o vzťahoch medzi 
dávkou a odozvou niektorí odborníci odporúčajú znížiť 
akčné hodnoty vo vzťahu k zdravotným prehliadkam 
(audiometrickým vyšetreniam) v prípade súbežného 
vystavenia hluku a ototoxickým látkam alebo hluku a 
vibráciám.

ÚČINKy POšKODENIA 5. 
SLUCHU

Následky poškodenia vnútorného ucha sú početné.

Zvýšenie sluchového prahu

Zvýšenie sluchového prahu je strata citlivosti na •	
zvuky na určitých frekvenciách. Existujú rôzne typy 
straty sluchu. Najčastejšie je však zaznamenaná strata 
sluchu v dôsledku vystavenia priemyselnému hluku 
vo frekvenčnom rozsahu od 2 do 6 kHz; tzv. „vzos-
tupná strata sluchu v oblasti vyšších frekvencií”.

Príklad: 

zvýšenie sluchového prahu spôsobená stratou sluchu. 
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Obrázok 7.7 Zvýšenie sluchového prahu spôsobená stratou sluchu.

Zvýšenie citlivosti na hlasitosť

Zvýšenie sluchového prahu spôsobuje neprirodzený nárast •	
citlivosti na hlasitosť zvuku. Osoba s normálnym sluchom 
zaznamenáva hlasitosť na širokej škále (90 dB) akustick-
ých hladín. Zvuk je sotva počuteľný na hladine akustick-
ého tlaku (SPL) 10 dB, pričom na hladine SPL 100 dB je 
nepríjemne hlasný. Pri strate sluchu 50 dB sa tento rozsah 
zníži na približne 40 dB. V takom prípade je zvuk na hladine 
SPL 60 dB sotva počuteľný, pričom na hladine 100 dB je 
nepríjemne hlasný ako v prípade normálneho sluchu.

Príklady:

Zvýšenie citlivosti na hlasitosť prináša veľké ťažkosti pri 
správnom porozumení hovorenej reči. Rovnako spôsobuje 
ťažkosti pri počúvaní hudby.

Pokles voliteľnosti frekvencií

Strata sluchu môže spôsobiť pokles voliteľnosti frekven-•	
cií – schopnosť rozoznávať zvuky na rôznych frekven-
ciách. Normálne ucho funguje ako správne naladený 
frekvenčný prijímač zvukov rôznych frekvencií. Strata 
voliteľnosti frekvencií znamená, že zvuky alebo časti 
zvukov sa na rozličných frekvenciách „zlievajú”. Zvuky 
sa vzájomné pohlcujú, aj keď sú ich frekvencie veľmi 
rozdielne.

Ťažkosti pri rozoznávaní kolísania zvuku v 
čase

Zvuk, predovšetkým hovorená reč, je dynamická, t. j. ako •	
čas plynie, hladina zvuku plynule kolíše. Strata sluchu 
sa spája so zníženou schopnosťou rozoznávať kolísanie 
zvuku v čase. Vnímanie zvuku je teda rozmazané.

Príklad:

„Zlievanie” zvukov rôznych frekvencií a znížená schopnosť 
rozoznávať kolísanie zvuku v čase spôsobujú veľké ťažkosti 
pri porozumení hovorenej reči. Toto je jedna z príčin, prečo 
je pre ľudí so zhoršeným sluchom obtiažne porozumieť 
hovorenej reči pri spoločenskej komunikácii, najmä ak hov-
orí veľa ľudí hovorí súčasne.

Ťažkosti pri lokalizácii zdroja zvuku

Pokles voliteľnosti frekvencií, ťažkosti pri rozoznávaní •	
kolísania zvuku v čase a zvýšená pohltivosť zvukov 
sťažuje zachytenie, určenie a lokalizáciu zdroja zvuku.
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Hučanie v ušiach (tinnitus)

ľudia s poškodeným sluchom môžu pociťovať hučanie •	
v ušiach (tinnitus). Tento stav spôsobuje lokalizované 
poškodenie stavby vnútorného ucha, čím sa mení 
činnosť sluchového nervu. To znamená, že zvuk sa vníma 
aj vtedy, keď nedochádza k žiadnemu prenosu zvuku do 
ucha. Tinnitus môžno pociťovať ako zvonenie a šum na 
strednej alebo vysokej frekvencii.

Príklad:

V extrémnych prípadoch môže subjektívny hluk trvať 24 
hodín denne 7 dní v týždni. Približne 20% obyvateľstva 
pociťuje určitý stupeň hučania v ušiach a 4% ho pociťujú 
nepretržite.

ÚČINKy HLUKU MIMO 6. 
SLUCHOVéHO ORGáNU

K mnohým nežiadúcim účinkom hluku môže dôjsť na 
hladinách hluku a vystavenia, ktoré nie sú vnútorné 
ucho škodlivé. Môžu zahŕňať tieto:

vplyv na slovnú komunikáciu (nesprávne chápanie, ktoré •	
vedie k zlému rozhodnutiu)
vplyv na výkon úloh (pokles)•	
mrzutosť•	
napätie•	
ťažkosti pri zachytení a rozoznávaní signálov v prípade •	
nebezpečenstva a varovných signálov
vplyv na spánok a zníženie kvality spánku•	

ľudia sa výrazne líšia, pokiaľ ide o stupeň mrzutosti, ktorú 
zažívajú. Mrzutosť závisí od hladiny a trvania jednot-
livých vystavení hluku, ako aj od ojedinelosti ich výskytu 
alebo frekvenčného obsahu. Podráždenosť a napätie sa 
môže medzi jednotlivcami líšiť v závislosti od subjek-
tívnych okolností. Mrzutosť, podráždenosť alebo napätie 
nemôžeme merať a súvisia s prekročením stanovených 
hladín hluku.

Hladiny hluku môžu viesť aj k určitým fyziologickým 
zmenám vrátane týchto:

zvýšený tep srdca•	
zvýšený krvný tlak•	
zúženie krvných ciev (vazokonstrikcia)•	
rozšírenie očných zreničiek•	
vylučovanie adrenalínu•	
šok.•	

Hladiny hluku môžu ovplyvňovať bezpečnosť, pretože 
môžu ovplyvňovať vnímanie varovných informácií.

Môže dôjsť k pohlteniu signálov v prípade •	
nebezpečenstva.
Informácie od kolegu alebo z reproduktora môžu byť •	
nezrozumiteľné.

AUDIOMETRICKé 7. 
VyšETRENIE

Vzdušné a kostné vedenie zvuku7.1. 

Audiometrické vyšetrenie, ktoré môžeme použiť na včasné 
zistenie poškodenia vyplývajúceho z vystavenia hluku, je 
štandardnou pomôckou zdravotných prehliadok pri strate 
sluchu spôsobenej hlukom.

Audiometrické vyšetrenie vo zvukotesnej miestnosti sa •	
vykonáva u pracovníkov, ktorí neboli v nedávnom čase 
vystavení hluku.
Čas pokojného odpočinku pred vyšetrením trvá najmenej •	
12 hodín.
Audiometrické vyšetrenie sa vykonáva na niekoľkých •	
zvukových frekvenciách v rozsahu od 125 do 8000 Hz.
Pri štandardnom vyšetrení sa používa slúchadlo (vzdušné •	
vedenie), zodpovedajúce normálnej metóde vedenia 
zvuku do ucha. Pri ďalšom vyšetrení sa používa kostný 
vibrátor (kostné vedenie), z ktorého sa zvuk vedie do 
ucha prostredníctvom lebečných tkanív a kostí.
Porovnávanie kostného vedenia so vzdušným vedením •	
nám umožňuje skontrolovať kvalitu vnútorného ucha. 

Audiometria hovorenej reči7.2. 

V prípade zistenia závažnej straty sluchu sa môžu 
vykonať dodatočné vyšetrenia, akým je rozoznávanie 
hovorenej reči.

Ich úlohou je posúdiť schopnosť osoby s poškodeným •	
sluchom udržať si bežný spoločenský kontakt prostred-
níctvom hovorenej reči.
K ťažkostiam s verbálnou komunikáciou zvyčajne •	
dochádza, keď strata sluchu presiahne 40 dB.

Harmonogram audiometrických vyšetrení7.3. 

Ľudia zamestnaní v prostredí, v ktorom existuje riziko 
poškodenia sluchu, sa majú dať audiometricky vyšetriť 
(článok 10 smernice 2003/10/ES) pri nástupe do zamest-
nania a v primeraných intervaloch v priebehu ich pracov-
ného pomeru.
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Zvyčajne sa toto vyšetrenie opakuje po prvých 12 mesi-•	
acoch s cieľom stanoviť, či je jednotlivec vysoko citlivý na 
hluk; potom sa opakuje každé tri roky.
Sluch sa taktiež kontroluje pri každej príležitosti, kedy •	
by mohlo dôjsť k náhlemu poškodeniu sluchu, napr. po 
výbuchoch.

Frekvenciu audiometrického vyšetrenia možno 
prispôsobiť hladine vystavenia.

 

 Známky poškodenia sluchu alebo 7.4. 
zhoršenie sluchu v počiatočnej fáze

Vo všeobecnosti sa zhoršenie sluchu vyvíja pomaly; môže 
to trvať aj niekoľko rokov. Okrem toho je proces sluchového 
vnímania veľmi zložitý a do určitej miery možno nedostatky 
zmyslového orgánu „ucha” pri premene počuteľných 
signálov na zodpovedajúce nervové stimuly nahrádzať 
následným spracovaním v mozgu. Z tohto dôvodu si 
zvyčajne zhoršenie sluchu na začiatku nevšimneme.

Jedna z prvých známok poškodenia alebo zhoršenia 
sluchu sa nazýva „spoločenský efekt” . Ak je pre niekoho 
ťažké vnímať jednoduchý rozhovor, napríklad na večierku, 
kde súbežne prebieha niekoľko rozhovorov, môže to byť 
známkou zhoršenia sluchu v počiatočnej fáze, aj keď 
by daná osoba ešte nemala mať problémy s vnímaním 
rozhovoru, ktorý prebieha samostatne.

Ďalšími známkami poškodenia alebo zhoršenia sluchu by 
mohli byť:

napr. nepočutie zvonenia telefónu alebo zvončeka pri •	
dverách,
nezachytenie varovných signálov (napr. vysokozdvižného •	
vozíka, zvončeka na bicykli),
počúvanie rozhlasu alebo pozeranie televízie na (takmer) •	
najvyššej hlasitosti.

ZNáMKy STRATy SLUCHU8. 

Hladina počuteľnosti

V klinických normách a praxi sa strata sluchu vyjadruje •	
v decibeloch HL (hearing level = hladina počuteľnosti), 
ktorá uvádza zvýšenie sluchového prahu nad normál-
nym sluchovým prahom, t. j. hodnotou stanovenou pre 
mladých zdravých ľudí.
Napr. hladina počuteľnosti 40 dB HL na frekvencii  •	
2000 Hz znamená, že sluchový prah pracovníka o 40 dB 
je vyšší ako bežný aluchový prah pre túto frekvenciu.

Predčasná strata sluchu

V počiatočných fázach vzniká strata sluchu spôso-•	
bená hlukom na frekvencii od 4 do 6 kHz. V dôsledku 
toho sa v rámci znižovania nákladov audiometrické 
vyšetrenie vo všeobecnosti odporúča v limitovanom 
frekvenčnom rozsahu od 1 do 6 kHz. 
Pri strate sluchu väčšej ako 40 dB HL sa zvyčajne •	
vyžaduje lekárske ošetrenie.
Strata sluchu väčšia než 60 dB HL sa považuje za •	
závažnú stratu sluchu a osoba potrebuje pre verbálnu 
komunikáciu načúvací prístroj.

Proces starnutia

Pri posudzovaní straty hluku spôsobenej hlukom •	
musíme zohľadniť bežný pokles citlivosti sluchu spô-
sobenej vekom (presbyakúzia).
U ľudí vo veku nad 50 rokov je zhoršovanie sluchu •	
rýchlejšie ako u mladých ľudí.
Presbyakúzia je porucha s rodovým rozmerom - sprav-•	
idla je výraznejšia u mužov ako u žien.

Príklad:

Strata sluchu
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Obrázok 7.8 Strata sluchu súvisiaca s vekom a strata sluchu spôsobená hlu-
kom

Percentuálna strata sluchu

Percentuálna strata sluchu sa vypočítava na účely •	
finančnej náhrady. Existujú rôzne metódy výpočtu, 
založené na priemernej strate sluchu v dB HL na 
audiometrických frekvenciách 500, 1000 a 2000 Hz, 
ktoré sa zvyčajne vykonávajú na lepšom uchu, alebo 
môžu sa použiť aj pre obe uši. Uvedené tri frekvencie 
boli vybraté z dôvodu závažného vplyvu straty sluchu 
na rozpoznávanie hovorenej reči vo frekvenčnom 
rozsahu od 500 do 2000 Hz.
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POŽIADAVKy SMERNICE1. 

V článku 14 smernice 2003/10/ES42 sa požaduje: „V 
súvislosti s uplatňovaním tejto smernice členské štáty 
za konzultácií so sociálnymi partnermi a v súlade s 
vnútroštátnym právom a praxou zostavia kódex správa-
nia stanovujúci praktické zásady na pomoc pracovníkom 
a zamestnávateľom v hudobnom a zábavnom sektore, 
aby sa splnili ich právne povinnosti stanovené v tejto 
smernici."
Malo by sa zdôrazniť, že smernicou 2003/10/ES sa ustano-
vujú minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplýva-
júcim z hluku v zmysle článku 3 „Definície" rámcovej 
smernice 89/391/EHS43:

(a) „pracovník": akákoľvek osoba zamestnaná 
zamestnávateľom, vrátane praktikantov a 
učňov, okrem domáceho služobníctva; a

(b) „zamestnávateľ" :akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má zamestnávateľský 
vzťah k pracovníkom a zodpovedá za podnik a/
alebo prevádzku.

OSTATNé HľADISKá2. 

Vzhľadom na konkrétnu osobitosť hudobného a 
zábavného sektora mnohí hudobníci/členovia štábu 
pracujú ako živnostníci a môžu sa považovať za 
samostatne zárobkovo činné osoby. Na túto skupinu 
pracovníkov sa nevzťahuje smernica 2003/10/ES, ale 
malo by sa na nich uplatňovať odporúčanie Rady 
2003/134/ES44 týkajúce sa zlepšenia ochrany zdravia a 
bezpečnosti pri práci samostatne zárobkovo činných 
pracovníkov. V tomto prípade možno takisto zvážiť 
nižšie uvedené opatrenia.

42. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15. februára 2003, s. 38. 

43. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci, Ú.v. 
ES L 183 z 29. júna 1989, s. 1.

44. Odporúčanie Rady 2003/134/ES z 18. februára 2003 týkajúce sa 
zlepšenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci samostatne zárob-
kovo činných pracovníkov, U. v. EÚ L 53 z 28. februára 2003, s. 45.

ÚVOD: PREČO SAMO-3. 
STATNá KAPITOLA? 
OSOBITNé RIZIKá A 
PROBLéMy

Hudobný a zábavný sektor je jedinečný v tom, že vysoké 
hladiny zvuku a špeciálne efekty, ktoré sú dostatočne 
hlučné na to, aby spôsobili poškodenie sluchu, sa často 
považujú za nevyhnutnú súčasť predstavenia.

Zvláštnosťou živých aj nahrávaných zvukov v tomto 
sektore je, že sú v podstate produktom seba samých, 
ale zároveň môžu byť škodlivé. Príslušné hladiny zvuku 
nie sú neželaným druhotným účinkom, ale do istej miery 
ich publikum očakáva. Napriek tomu tento osobitný 
pracovný produkt môže priamo ohroziť najdôležitejšie 
nástroje pracovníkov – ich uši.

Smernicou 2003/10/ES o hluku sa stanovujú min-
imálne požiadavky na ochranu pracovníkov pred 
rizikom pre ich zdravie a bezpečnosť, ktoré vyplýva 
alebo pravdepodobne vyplýva z vystavenia hluku 
pri práci. Posúdením rizika pracovnej činnosti by sa 
mali určiť tí pracovníci, ktorí môžu byť vystavení; 
zahŕňa to hudobníkov a iných účinkujúcich, technický 
štáb a ostatných, ktorí priamo pracujú v hudobnom 
a zábavnom sektore (pozri tabuľku 8.1).  Napríklad 
uvádzačov, pracovníkov bezpečnostnej služby, uvítací 
personál a personál stravovacích spoločností, atď. v 
závislosti od ich umiestnenia a dĺžky času stráveného 
počas hlučnej zábavy.

ZOZNAM PRACOVNíK-4. 
OV V HUDOBNOM A 
ZáBAVNOM  SEKTORE, 
KTORí MôŽU ByŤ 
OHROZENí

Smernica 2003/10/ES o hluku sa vzťahuje na VŠETKY 
priestory, kde sa nachádzajú pracovníci, kde sa hraje 
živá (s ozvučením alebo bez) alebo nahrávaná hudba na 
účely zábavy. Tam, kde môže dôjsť k prekročeniu hladín 
vystavenia, stanovených v smernici 2003/10/ES, by sa 
mali podniknúť primerané kroky. Každý, koho činnosť 
môže viesť k riziku hluku, nesie zodpovednosť za seba 
alebo všetkých ostatných, ktorí môžu byť ohrození.
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S cieľom nájsť najlepší spôsob, ako odstrániť alebo znížiť 
hladiny vystavenia hluku v konkrétnych situáciách, ktoré 
nastanú, sa môže vyžadovať kombinácia rôznych opatrení. 
Pri posudzovaní možných opatrení by sa mali zvážiť všetky 
faktory, ako napr. typy nástrojov, na ktorých sa bude hrať, 
počet a rozmiestnenie hudobníkov, či sa použije ozvučenie, 
či pracovníci v daný deň pracujú alebo pracovali v iných 
priestoroch (doma, skúšobnom štúdiu, učili v triede, atď.), 
akustiku v priestoroch a hluk spôsobený špeciálnymi a 
vizuálnymi efektami. S cieľom nájsť najlepší spôsob, ako 
predísť hladinám vystavenia zvuku alebo ich znížiť može 
byť nevyhnutné vyskúšať niekoľko rôznych kontrol alebo 
kombináciu opatrení, kedže každé samotné opatrenie 
môže rôznymi spôsobmi vplývať na ostatné.

Pre pracovníkov v hudobnom a zábavnom sektore, •	
ktorí musia pravidelne pracovať v hlučnom pros-
tredí, napr. v kluboch, diskotékach alebo na živých 
koncertoch existujú vážne riziká poškodenia sluchu. 
Skupina príslušných ohrozených pracovníkov zahŕňa 
hudobníkov a iných účinkujúcich, diskdžokejov (DJ), 
obsluhujúci personál, technický štáb, zamestnancov 
bezpečnostnej služby, pracovníkov prvej pomoci, 
pokladníkov a iných.

Títo pracovníci sú často vystavení hladinám zvuku 
prevyšujúcim „limitné hodnoty vystavenia"  uvedené v 
článku 3 smernice 2003/10/ES. V dôsledku toho je to, 
čo je pôžitkom a takmer neškodné pre spotrebiteľov 
na jednom podujatí, môže byť rizikom povolania pre 
pracovníkov vzhľadom na ich opakované dlhodobé 
vystavenie.

V týchto situáciách:

v prípade hudobníkov orchestra•	 :
Najviac priamo ohrození sú samotní hudobníci.

V závislosti od nástroja a miesta a pri zohľadnení 
dodatočného vystavenia pri individuálnom cvičení, 
skúškach alebo zahrievacích kolách dosahuje typická 
hladina vystavenia hudobníka orchestra 80 - 95 dB(A).

v prípade rockových a popových hudobníkov•	 :
Vysoké hladiny akustického tlaku v rockovej a popovej 
hudbe sa prevažne vyžadujú a očakávajú zo strany 
poslucháčov. Výsledkom čoho sú bežné, vysoké hlad-

iny zvuku na pódiu. Hladiny akustického tlaku pre 
rockových a popových hudobníkov sa pohybujú v 
rozpätí 95 - 110 dB(A).

v prípade džezových a folkových hudobníkov•	 :
Pre hudobníkov džezového a folkového žánru sú 
úrovne akustického tlaku zvyčajne o niečo nižšie - v 
rozpätí 90 - 98 dB(A).

v prípade ostatných pracovníkov•	 :
Podobné vystavenie hluku bolo namerané u zvuko-
vých technikov, zamestnancov bezpečnostnej služby 
alebo ostatného obsluhujúceho personálu počas kon-
certov naživo.

v prípade pracovníkov na diskotékach a •	
diskdžokejov (DJ):
Zamestnanci diskoték alebo podobných priestorov, kde 
sa uskutočňujú podujatia naživo, sú takisto vystavení 
vysokým hladinám zvuku. Hladiny akustického tlaku na 
tanečných parketoch často prekračujú 100 dB(A). Kým 
diskdžokeji (DJ) sú vystavení hladinám 95 - 100 dB(A), 
úrovne akustického tlaku pre obsluhujúci personál 
sú 90 - 95 dB(A). Napriek tomu, že pracovné doby sú 
kratšie ako 20 hodín týždenne, hodnoty vystavenia 
dosahujú 96 dB(A) pre DJ a 92 dB(A) pre obsluhujúci 
personál.

Strata sluchu spôsobená hlukom a iné poruchy 
ovplyvňujú nielen radosť z hudby, ale takisto môžu 
ohroziť kariéru pracovníka, pretože v prvom rade 
ovplyvňujú kvalitu sluchového vnímania. Okrem stra-
ty sluchu môžu medzi iné poruchy patriť hučanie v 
ušiach, precitlivelosť na silné zvuky a ťažkosti pri vní-
maní výšky tónov.

Smernica 2003/10/ES sa výslovne týka pracovníkov 
v hudobnom a zábavnom sektore. Rôzny personál, 
ktorý v týchto sektoroch pracuje (t. j. zamestná-
vatelia, pracovníci, zodpovední vedúci za kontrolu 
pracovísk, atď.) by sa mali podieľať na odstraňovaní 
rizík, ktoré vyplývajú z hluku, alebo ich znižovaní na 
minimum. Hlavnými výzvami sú v tomto smere pri-
merané posúdenia rizík a implementácia vhodných 
preventívnych opatrení týkajúcich sa hluku. Oboje 
si vyžadujú uplatňovanie vhodných stratégií, ako sa 
odporúča v kapitole 8, časti 6 tejto príručky.
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KTO MôŽE ByŤ 5. 
OHROZENý?

Tabuľka 8.1 nie je úplným zoznamom pracovníkov, ktorí 
môžu byť vystavení hluku v hudobnom a zábavnom 
sektore:

Akrobati a gymnasti•	

Herci•	

Inštruktori aerobiku•	

Umeleckí režiséri•	

Zvukoví technici a asistenti•	

Zákulisní technici•	

Obsluha pri bare•	

Detskí účinkujúci•	

Spevácke zbory•	

Choreografi•	

Súbory klasickej hudby•	

Skladatelia•	

Dirigenti•	

Technici hudobných nástrojov•	

Džezoví hudobníci•	

Návrhári osvetlenia•	

Osvetľovači•	

Manažéri•	

Uvádzači•	

Pracovníci pri monitoroch•	

Hudobní režiséri•	

Hudobníci•	

Hudobní inštruktori a ľudia v •	

oblasti hudobnej výchovy

Poskytovatelia ozvučovacích •	

zariadení

Orchester pod javiskom•	

Operní speváci•	

Pomocný personál orchestra•	

Ladiči pián•	

Producenti•	

Produkčné spoločnosti•	

Promotéri (pracovníci v oblasti •	

reklamy)

Premietači•	

Nahrávací inžinieri•	

Personál poskytujúci •	

občerstvenie

Nosiči zariadení•	

Personál bezpečnostnej služby•	

štáb•	

Vedúci bezpečnostnej služby•	

Taneční inštruktori•	

Tanečníci•	

Diskdžokeji (DJ)•	

Pracovníci bezpečnostnej •	

služby pri vstupe

Náboroví pracovníci •	

Zabávači•	

Organizátori podujatí•	

Opravári•	

Uvítací personál•	

Skupiny popového, rockového, •	

džezového, folkového a coun-

try žánru

Návrhári scény•	

Speváci•	

Návrhári ozvučenia•	

Zvukári•	

Zvukové zariadenia•	

Obsluha/dodávatelia •	

ozvučovacieho zariadenia

Návrhári/obsluha špeciálnych •	

efektov

Personál (vrátane manažérov, •	

vyhadzovačov a servírov/

servírok

Skupiny na pódiu•	

štáb/technici scény•	

Manažéri scény•	

Pracovníci scény (ako sú tesári, •	

rekvizítári, elektrikári a zvárači)

Stevardi/Hostesky•	

Majitelia/prevádzkovatelia •	

štúdií

Technickí režiséri•	

Vyučujúci hudobnej výchovy•	

Uvádzači•	

Manažéri/majitelia priestorov•	

Video technici•	

Vokalisti•	

Obsluhujúci personál•	

Tabuľka 8.1

STRATéGIE NA ZNíŽENIE 6. 
HLADíN VySTAVENIA 
HLUKU

V tejto časti sa opisuje niekoľko stratégií na odstránenie 
a(alebo) zníženie vystavenia pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z hluku v hudobnom a zábavnom sektore. 
Pri zohľadnení rozmanitosti pracovísk v tomto sektore 
možno použiť niekoľko stratégií podľa individuálnych 
podmienok a okolností. S cieľom vysporiadať sa touto 
rozmanitosťou sa v tejto časti stanovuje päť základných 
stratégií, ktoré sa vzťahujú na väčšinu rôznych druhov 
činností a pracovísk v tejto oblasti. Primeraný postup 
bude závisieť od úlohy v hudobnom a zábavnom sektore 
a podstaty príslušnej činnosti. Rôzne stratégie možno 
uplatňovať súbežne.

Hlavné kritériá výberu vhodnej stratégie:

Ste zamestnávateľ alebo pracovník?

Ak ste zamestnávateľ, sú vaši zamestnanci účinkujúci 
alebo neúčinkujúci (obsluha, technický štáb, atď.)?

Tieto oblasti je potrebné preskúmať:

pracovisko: jedno alebo viac stanovísk;•	
skúšky: nižšia celková hladina alebo znížené vystavenie •	
hladinám zvuku;
repertoár: zmes repertoáru, t. j. hlasný a tichý reper-•	
toár;
harmonogram predstavení: vyvážený harmonogram •	
predstavení/skúšok (hlasný a tichý repertoár);
umiestnenie: umiestnenie účinkujúcich pri pred-•	
stavení.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je nevyh-
nutné zdôrazniť, že v časti II „Povinnosti zamestnávateľov“  
smernice 89/391/EHS sa stanovujú všeobecné povin-
nosti zamestnávateľov, a na ktorú sa jasne odvoláva časť 
II „Povinnosti zamestnávateľov" smernice 2003/10/ES, v 
ktorej sa povinnosti zamestnávateľa stanovujú takto:

smernica 89/391/EHS, článok 5 - •	 „Všeobecné ustanovenia"
smernica 89/391/EHS, článok 6 - •	 „Všeobecné povinnosti 
zamestnávateľov"
smernica 2003/10/ES, článok 4 - •	 „Určenie a zhodnotenie 
rizík"
smernica 2003/10/ES, článok 5 – •	 „Ustanovenia zamer-
ané na vyhýbanie sa vystaveniu alebo na jeho zníženie"
smernica 2003/10/ES, článok 6 –•	  „Osobná ochrana"
smernica 2003/10/ES, článok 7 – •	 „Obmedzenie vys-
tavenia"
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smernica 2003/10/ES, článok 8 – •	 „Informovanie a 
odborná príprava pracovníkov"
smernica 2003/10/ES, článok 9 – •	 „Konzultácie a účasť 
pracovníkov"

Odpovede na tieto otázky vám pomôžu vybrať vhodnú 
stratégiu z tabuľky 8.2 „Stratégie na kontrolu hluku pre 
skupiny povolaní v hudobnom a zábavnom sektore": 

Stratégia 1: Zamestnávatelia –  
Prevádzkovateľ priestorov

Koho sa týka?

Ste zamestnávateľom, prevádzkovateľom priestorov baru, 
diskotéky, divadla alebo koncertnej siene. Zamestnávate 
personál, ktorý sa priamo nezúčastňuje hudobných pred-
stavení, napr. obsluhujúci personál a pokladníkovi. 

alebo

Ste manažérom koncertnej siene alebo organizátorom 
podujatia/zábavy.

Čo robiť?

Ako zamestnávateľ, prevádzkovateľ priestorov, v 
súlade s časťou II smernice 2003/10/ES „Povinnosti 
zamestnávateľov":

posudzujete a v prípade potreby meriate hladiny •	
hluku, ktorým sú pracovníci vystavení;
stanovujete a implementujete preventívne zdravotné •	
a bezpečnostné opatrenia na ochranu pracovníkov 
pred rizikami vyplývajúcimi z hluku;

s ohľadom na technický pokrok a dostupnosť opa-•	
trení na kontrolu rizika pri zdroji, odstraňujete riziká 
vyplývajúce z vystavenia hluku pri zdroji alebo ich 
znižujete na minimum;
máte informácie o právnych predpisoch a technických •	
normách;
ste oboznámený s obsahom tejto príručky a tieto •	
informácie poskytujete na informačné účely svojim 
pracovníkom a promotérom, čím zabezpečujete ich 
účasť na všetkých úrovniach. (pozri článok 14 smer-
nice 2003/10/ES „Kódex správania";)
zabezpečujete účasť všetkých organizačných úrovní •	
spoločnosti tak, aby všetci chápali svoje povinnosti 
a dodržiavali politiku ochrany zdravia a bezpečnosti. 
(pozri článok 9 smernice 2003/10/ES „Konzultácie a 
účasť pracovníkov");
pracovníkom so skrátenou pracovnou dobou, príp. •	
príležitostným pracovníkom alebo novým zamestnan-
com poskytuje primerané informácie;
v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS zabezpeču-•	
jete konzultácie s pracovníkmi a ich účasť a(alebo) účasť 
ich zástupcov v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa 
vzťahuje smernica 2003/10/ES, predovšetkým pri:

posudzovaní rizík a stanovovaní opatrení, ktoré  –
sa majú prijať, uvedených v článku 5 smernice 
2003/10/ES;
činnostiach zameraných na odstránenie alebo  –
zníženie rizík vyplývajúcich z vystavenia hluku, 
uvedených v článku 5 smernice 2003/10/ES;
výbere osobných chráničov sluchu uvedených v  –
článku 6, ods. 1, písm. c) smernice 2003/10/ES;
koordinácii s poskytovateľmi zábavy, zamestnávateľmi  –
obsluhujúceho personálu, poskytovateľmi alebo 
prevádzkovateľmi ozvučovacích zariadení s cieľom 
zabezpečiť, aby pracovníci z iných podnikov a(alebo) 
zariadení, ktorí aktívne pracujú vo vašom podniku 
dostali primerané pokyny týkajúce sa rizík pre 
zdravie a bezpečnosť počas výkonu ich činností vo 

Stratégie pre pracovné skupiny

Skupiny 
povolaní

Zamestnávatelia
Prevádzkovateľ 

priestorov

Zamestnávateli
Poskytovatelia 

zábavy

Zamestnávatelia 
obsluhujúceho  

personálu

Zamestnávatelia
Poskytovatelia 

alebo 
prevádzkovateľ 

ozvučenia

Pracovníci

Príklad

prevádzkovatelia, manažéri 
barov, diskoték

manažéri divadiel

organizátori koncertov

promotéri (pracovníci v 
oblasti reklamy)

organizátori podujatí/
zábavy

manažéri koncertných siení

vedúci kapiel

manažéri orchestrov

vedúci súborov

poskytovatelia:

stravovacích 
služieb

bezpečnostných 
služieb

pokladničných 
služieb

prvej pomoci

prenájom alebo 
predaj ozvučovacích 
systémov

prevádzkovatelia 
ozvučovacích zaria-
dení na podujatí

hudobníci a ostatní 
účinkujúci

učitelia hudby

obsluhujúci per-
sonál (ako pokladníci, 
bezpečnostná služba, 
prvá pomoc)

technici

personál stravovacích 
spoločností

Stratégia 1 2 3 4 5
 
Tabuľka 8.2 Stratégie na kontrolu hluku pre skupiny povolaní v hudobnom a zábavnom sektore.
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vašom podniku a(alebo) zariadení (článok 8 smernice 
2003/10/ES „Informovanie a odborná príprava pra-
covníkov", v ktorej sa odkazuje na článok 12, ods. 1 
smernice 89/391/EHS „školenie pracovníkov").

Posúdenie rizika a hladina zvuku

Ako zamestnávateľ, prevádzkovateľ priestorov, môžete s 
cieľom určiť škodlivé vystavenie zvuku uplatňovať tieto 
postupy:

stanovte podmienky a oblasti, kde môže dôjsť k výskytu •	
vysokých hladín zvuku. Základné pravidlo znie: ak jednot-
livci vo vzdialenosti jedného metra môžu komunikovať 
len so zvýšeným hlasom, ide o tieto podmienky.
informujte sa o hladinách zvuku, ktoré sa očakávajú pri •	
výkone určitých činností. V prípade, že nie sú dostupné 
údaje alebo informácie o hudbe, ktorá sa má hrať, 
požiadajte kvalifikovanú osobu, aby počas štandarného 
podujatia vykonala merania hladiny zvuku.
s cieľom vypočítať časovo vážený priemer vystavenia •	
na základe priemernej práce osem hodín denne alebo 
päť dní v týždni pripočítajte údaje o očakávanej hladine 
zvuku činností vykonávaných počas dňa alebo týždňa.

Zníženie vystavenia

Ak sú hladiny vystavenia vašich pracovníkov príliš vys-
oké, zvážte zníženie hladiny zvuku prostedníctvom:

zníženia hladiny zvuku svojich predstavení do najvyššej •	
možnej miery (po konzultácii s promotérmi, odborník-
mi v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a zástup-
cami bezpečnostnej služby);
obmedzenia času vystavenia;•	
zníženia hlasitosti jednotlivých nástrojov, napr. bicie, •	
trúbky, atď.;
poskytovania dostupných informácií promotérom a •	
pracovníkom o limitných hodnotách vystavenia a 
akčných hodnotách vystavenia;
zníženia hlasitosti ozvučovacích zariadení, napr.: •	
použitím menších zosilovačov s cieľom znížiť hladinu 
zvuku na pódiu.

Zníženie hladiny zvuku prostredníct-
vom technických opatrení a akustických 
vylepšení miestnosti

Všade, kde je to možné, môžete znížiť vystavenie zvuku •	
zväčšením vzdialenosti medzi neúčinkujúcimi pracov-
níkmi a pódiom alebo premiestnením reproduktorov;
Na miestach, kde sa používajú zostavy reproduktorov, •	
napr. na diskotékach alebo koncertoch, znížte 
hladinu zvuku reproduktorov v blízkosti pracovník-
ov do najvyššej možnej miery. Zvážte umiestnenie 

niekoľkých reproduktorov priamo nad tanečným par-
ketom (pozri obrázok 8.1);
Do systémov zosilovačov zabudujte prístroje na •	
obmedzenie hladiny zvuku;
V služobných zónach, napr. kanceláriách, kuchyni, •	
miestach na odpočinok a v administratívnych zónach, 
zabezpečte primeranú akustickú ochranu využitím 
stien a dverí s vhodnými akustickými vlastnosťami;
Dvere do služobných zón pokryte zvukotesným mate-•	
riálom;
Straty pri prenose zvuku zvýšte umiestňovaním aku-•	
stických pohltivých materiálov, napr. akustických stro-
pov, stien a obkladov (t. j. pokrývaním stien) do miest-
nosti;
Vhodne navrhnutým koncertným pódiom a priestorom •	
pre orchester pod javiskom možno znížiť hluk, ktoré-
mu sú hudobníci vystavení, bez ovplyvnenia kvality 
zvuku v hľadisku;
Všade, kde je to možné, použite technické opatrenia •	
na zmenu priestorov pre predstavenie, t. j. priestoru 
pre orchester pod javiskom.
Vyhľadajte rady odborníkov, napr. zvukových inžinierov •	
a architektov.

Poznámka: Pri rekonštrukcii priestorov 
vypracujte s pomocou zvukových inžinierov a 
architektov plán na ochranu zdravia a 
bezpečnosti s cieľom stanoviť vhodnú 
optimalizáciu akustických vlastností priesto-
rov pre podujatia alebo miestností na skúšky.

 

Zvážte organizačné opatrenia na zníženie 
vystavenia hluku

Identifikujte a vhodnými značkami označte oblasti, •	
kde môže dôjsť k prekročeniu „horných akčných hod-
nôt vystavenia" LEX,8h  = 85 dB (A) alebo ρpeak = 140 Pa 
[vrcholová hladina 137 dB(C)]. Vstup do nich zakážte 
osobám bez vhodných chráničov sluchu.
Znížte hladinu vystavenia skrátením času, počas •	
ktorého sú pracovníci vystavení vysokým hladinám 
zvuku; toto je možné zabezpečiť aj prostredníctvom 
rotácie obsluhujúceho personálu z hlučných do tichých 
oblastí; zároveň upozornite agentúry na ich povinnosť 
starať sa o zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Povinnosti

Zamestnávatelia, prevádzkovatelia priestorov, si musia 
plniť predovšetkým tieto povinnosti:

Po posúdení rizika vykonajú preventívne opatrenia na •	
odstránenie vystavenia pracovníkov vysokým hlad-
inám zvuku alebo jeho zníženie na minimum;
Poskytujú informácie, školenie a pokyny o ochrane •	
sluchu a dostupnosti a používaní preventívnych opa-
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trení, akými sú kolektívne opatrenia alebo osobné 
chrániče sluchu. Zabezpečujú dostupnosť týchto 
informácií v písomnej forme;
Označujú hlučné oblasti [ak L•	 ex,8h > 85 dB(A)], kde 
pracovníci môžu byť vystavení hluku prekračujúcemu 
„horné akčné hodnoty vystavenia“, ako sa stanovuje v 
článku 5 smernice 2003/10/ES;
Pracovník, u ktorého došlo k prekročeniu „horných •	
akčných hodnôt vystavenia" [Lex,8h > 85 dB(A)], má 
právo dať si vyšetriť sluch lekárom, alebo inou vhodne 
kvalifikovanou osobou v zdpovednosti lekára, ako sa 
stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES;
Preventívne audiometrické vyšetrenie je tiež dos-•	
tupné pre pracovníkov, u ktorých došlo k prekročeniu 
dolných akčných hodnôt vystavenia [Lex,8h> 80 dB(A)], 
ako sa stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES;
V prípade, že nie je možné dostatočne znížiť vystavenie •	
zvuku prostredníctvom technických a organizačných 
opatrení, zamestnávatelia musia pracovníkom 
poskytnúť vhodné chrániče sluchu, zohľadňujúc aj fakt, 
že sa to týka aj hudobníkov alebo iných účinkujúcich, 
technického štábu a obsluhujúceho personálu, ako sa 
stanovuje v článku 6 smernice 2003/10/ES. 

  Pre hudobníkov so stálou frekvenčnou odozvou exis-
tujú špeciálne chrániče sluchu
Pracovníkom poskytujú pokyny/školenie o správnom •	
používaní osobných chráničov sluchu, ako sa stano-
vuje v článku 8 smernice 2003/10/ES.

Príklad: Diskotéka

Problém: Na diskotéke hrajú každý večer nahranú 
hudbu rôzni diskdžokeji (DJs). Pred rekonštrukciou 
pozostával akustický system skladal z dvoch hlavných 
reproduktorov v blízkosti tanečného parketu a ostatné 
boli rozmiestnené po celej miestnosti, čo spôsobovalo 
rozsiahle vystavenie zvuku pre diskodžokejov, barový 
personál a zberačov pohárov.

Riešenie: Majiteľ (zamestnávateľ, prevádzkovateľ 
priestorov) diskotéky namontoval nad tanečným parke-
tom strop so vstavanými reproduktormi. Výsledkom sú 
vysoké hladiny zvuku na tanečnom parkete, pričom sa 
šírenie zvuku do strán do iných častí miestnosti sa znížilo 
na približne 10 dB(A). S cieľom zachovávať zníženú hladinu 
hudby sa v blízkosti pultu diskdžokeja nainštaloval merač 
na monitorovanie a zaznamenávanie hladín zvuku. Ak nie 
je kolektívne riešenie (t. j. izolovaná kabína) možné, majiteľ 
musí príslušnému personálu poskytnúť osobné chrániče 
sluchu a implementovať vhodný program školení.

Obrázok 8.1 Diskotéka s akustickým stropom, v ktorom je zabudovaných 
niekoľko reproduktorov namiesto dvoch hlavných reproduktorov.

Stratégia 2: Zamestnávatelia – 
Poskytovatelia zábavy

Koho sa týka?

Ste zamestnávateľ, poskytovateľ zábavy, a napríklad:

vediete kapelu, orchester alebo iný súbor•	
zároveň organizujete hudobné podujatia, zamestná-•	
vate hudobníkov a iných účinkujúcich.

Poznámka: Hudobníci a iní ú_inkujúci by sa 
mali riadi_ stratégiou 5: „Pracovníci”

Čo robiť?

Ako zamestnávateľ, poskytovateľ zábavy, v súlade s časťou 
II smernice 2003/10/ES „Povinnosti zamestnávateľov":

posudzujete a v prípade potreby meriate hladiny •	
hluku, ktorým sú pracovníci vystavení;
stanovujete a implementujete preventívne zdravotné •	
a bezpečnostné opatrenia na ochranu členov kapely, 
orchestra a(alebo) súboru pred škodlivým vystavením 
zvuku (hluku);
s ohľadom na technický pokrok a dostupnosť opa-•	
trení na kontrolu rizika pri zdroji, odstraňujete riziká 
vyplývajúce z vystavenia hluku pri zdroji alebo ich 
znižujete na minimum;
zabezpečujete informovanosť všetkých pracovníkov •	
a(alebo) ich zástupcov v zábavnom sektore o rizikách 
vyplývajúcich z vystavenia hluku a o preventívnych 
zdravotných a bezpečnostných opatreniach, ktoré sa 
majú vykonať, s cieľom odstrániť riziko vyplývajúce z 
hluku alebo ho znížiť na minimum;
ste oboznámený s právnymi predpismi a plníte si pov-•	
innosti zamestnávateľa, pokiaľ ide o ochranu pracov-
níkov pred rizikami vyplývajúcimi z vystavenia hluku;
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ste oboznámený s obsahom tejto príručky a riadite sa •	
jej odporúčaniami;
účinkujúcim, technickému štábu a iným príslušným •	
pracovníkom poskytujete tieto informácie;
zabezpečujete informovanosť všetkých pracovníkov •	
v zábavnom sektore o stratégii na ochranu zdravia a 
bezpečnosti.

Posúdenie rizika a hladina zvuku

Ako zamestnávateľ, poskytovateľ zábavy, môžete s 
cieľom identifikovať riziká vyplývajúce z vystavenia pra-
covníkov hluku prijať tieto postupy:

V prvom rade, zamestnávateľ, poskytovateľ zábavy, •	
môže identifikovať riziko a posúdiť, či hladiny vys-
tavenia hluku počas predstavenia sú pre pracovníkov 
škodlivé. Základné pravidlo znie: ak jednotlivci vo 
vzdialenosti jedného metra môžu komunikovať len so 
zvýšeným hlasom, ide o tento prípad.
V prípade potreby zmerajte hladinu vystavenia hluku •	
počas bežného predstavenia za normálnych pod-
mienok. Všimnite si príslušné návrhy uvedené v kapi-
tole 2 „Postup posúdenia rizika" tejto príručky. Zároveň 
sa skontaktujte s prevádzkovateľom priestorov a 
pokúste sa zmerať hladinu zvuku a, v prípade potreby, 
znížiť hluk;
Stanovte hladinu vystavenia hluku účinkujúcich a •	
ostatného personálu;
Vykonajte nové posúdenie rizika, ak došlo k podstat-•	
ným zmenám povahy použitého(-ých) hudobného(-
ých) nástroja(-ov), ozvučovacích zariadení (t. j. 
zosilovačov) alebo predstavenia;
S prevádzkovateľom priestorov si ujasnite, či došlo k •	
dohode o maximálnej hladine zvuku, a aká hladina 
zvuku sa vyžaduje. (pozri článok 3 smernice 2003/10/ES  
„Limitné hodnoty vystavenia a akčné hodnoty vys-
tavenia");
Túto dohodnutú hladinu zvuku neprekračujte;•	
Pred podujatím prevádzkovateľovi priestorov oznámte •	
bežnú hladinu zvuku svojho predstavenia;
Počas podujatia monitorujte alebo zaznamenávajte •	
hladinu zvuku.

Zníženie vystavenia:

a) Akustické zásteny

V prípade, že zamestnávatelia zvažujú umiestnenie 
zásten, musia zohľadniť potenciálne problémy, napr.:

nedostatok priestoru: zásteny môžu odrážať zvuk späť •	
na účinkujúcich, ktorí sedia za nimi alebo v ich blízkosti;
zásteny môžu narúšať kvalitu zvuku;•	
zásteny môžu účinkujúcim sťažiť sluchové vnímanie •	
iných nástrojov.

b) Použitie zásten

Akustické zásteny by sa mali používať iba v súlade s 
posúdením rizika a na základe kolektívnych riešení.

S cieľom chrániť sa pred zvukmi od ostatných hudobníkov 
môžu hudobníci za určitých okolností používať akustické 
štíty. O správnom používaní akustických štítov by však 
malo poskytnúť školenie, pretože ich nesprávne použitie 
môže spôsobiť viac škody nielen vo vzťahu k používateľovi, 
ale aj k ostatným hudobníkom v jeho okolí.

Umiestňovanie akustických zásten si vyžaduje mimori-
adnu pozornosť, kedže môžu zdvojnásobiť vystavenie 
hluku pre sluch hudobníka, ako aj zvýšiť riziko zranenia 
z nadmerného hrania. Ochrana pre hudobníka, ktorý 
sedí vpredu, môže byť viac psychologická ako akustická, 
avšak môže byť užitočná, ak je riziko zvýšenej citlivosti 
sluchu alebo stresu významné. Použitie osobných zásten 
bez rozdielu môže v skutočnosti zvýšiť vystavenie hluku u 
ostatných, preto je nutné, aby sa ich uvedenie uskutočnilo 
na kolektívnom základe. Mierne zníženie stredného rizika 
(napr.: rizika pre osobu, ktorá sedí pred zástenou) za cenu 
zdvojnásobenia vysokého rizika (napr.: pre osobu, ktorá 
hrá čelom k zástene) nie je prijateľné. 

Obrázok 8.2 Transparentná akustická zástena, ktorú využívajú orchestre a 
kapely. Moderné materiály môžu byť transparentné a pohltivé. 
© s povolením „Kaefer Isoliertechnik”, Nemecko

V súčasnosti existujú dva hlavné druhy konštrukcií zásten: 
tvrdá (akusticky odrážajúca) a mäkká (akusticky pohl-
tivá).  Existuje aj tretí hybridný typ, ktorý je kombináciou 
tvrdého a mäkkého typu zásten. 

Tvrdé zásteny sú väčšinou vyrobené z plastu alebo 
podobného transparentného materiálu, ktorý umožňuje 
udržiavanie očného kontaktu. Mäkké zásteny pozostáva-
jú z zvukopohltivého materiálu (t. j.: minerálneho vlákn, 
peny, fólie, atď.), ktorý je pripevnený na panele a pokrytý 
dekoratívnym poťahom.

Zásteny môžu byť relatívne malé a nenápadne umiest-
nené tak, aby predstavovali lokalizované osobitné riešenie 
problému. štúdiové zásteny sú zvyčajne 2 m vysoké a 
môžu sa použiť na vytvorenie krytu. Za bežných okolností 
sú pohltivé a môžu zahŕňať transparentné panely.
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Poznámka: Pri používaní samostnatných 
osobných zásten si pozrite kapitolu 5 o 
„Osobných ochranných prostriedkoch (OOP): 
vlastnosti a výber osobných chráničov sluchu 
(OCHS)" tejto príručky.

 

Obmedzenie vystavenia

S cieľom znížiť vystavenie hluku pracovníkov možno 
použiť tieto možnosti:

Znížte hladinu zvuku svojho predstavenia do najvyššej •	
možnej miery;
Vhodným spôsobom znížte počet zosilovačov zvuku •	
na pódiu;
Informujte a školte personál, ktorý kontroluje •	
zosilovače zvuku (pre divákov a poslucháčov);
Znížte hlasitosť jednotlivých nástrojov (napr.: bubnov) •	
alebo použite menšie zosilovače na zníženie hladiny 
zvuku na pódiu;
Zväčšite vzdialenosť medzi účinkujúcimi pracovníkmi •	
a reproduktormi;
Miesta, kde môžu byť pracovníci a personál vystavení •	
zvuku (hluku), ktorý prekračuje „hornú akčnú hodnotu 
vystavenia" [LEX,8h > 85 dB(A)] alebo hladinu vrcholového 
akustického tlaku [ρpeak> 140 Pa ~ 137 dB(C)], sa označia 
vhodnými značkami. Zároveň je potrebné príslušné 
miesta vymedziť a prístup do nich obmedziť vo všetkých 
prípadoch, kde je to technicky možné a zdôvodnené 
rizikom vystavenia;
Do týchto miest zakážte vstup osobám bez vhodných •	
chráničov sluchu;
Miestnosti na skúšku/priestory na účinkovanie hudo-•	
bníkov by mali mať primerané/príslušné rozmery a 
vyhovujúce akustické vlastnosti (pozri stratégiu 1 
„Zamestnávatelia – Prevádzkovateľ priestorov").

Osobitné osobné chrániče sluchu

Na mieru vyrobené osobné chrániče sluchu pre hudob-
níkov by mal vyhotoviť kvalifikovaný audiológ.

Všetky zátkové chrániče sluchu modifikujú sluchové 
vnímanie a tak môže dlho trvať, kým si na ne človek 
navykne. Na aklimatizačný proces by sa malo dohliadať 
– ak tomu nie je tak, ľudia sa vzdajú a môže dôjsť k 
ďalšiemu poškodeniu sluchu. Zátkové chrániče sluchu 
nikdy nepoužívajte po prvý krát pri predstavení.

Niektorí hudobníci na drevené a plechové dychové 
nástroje sa nesprávne domnievajú, že z dôvodu nahro-
madenia tlaku a rizika ďalšieho poškodenia zvukovodu 
nie je možné používať zátkové chrániče sluchu. Táto 
domnienka nie je v skutočnosti opodstatnená. 

Oklúzny efekt

Hudobníci, ktorí hrajú na drevených a plechových 
nástrojoch, zvyčajne nemôžu používať tvarovateľné 
zátkové chrániče sluchu, pretože výsledný oklúzny efekt 
zosiluje prirodzenú rezonanciu čeľuste pri hraní (aj voka-
listi zastávajú názor, že pri používaní tvarovateľných 
zátkových chráničov sluchu znie hlas zvláštne).

Existujú dva spôsoby riešenia oklúzneho efektu:
používanie na mieru vyrobených zátkových chráničov •	
sluchu, ktoré sa vkladajú hlboko do zvukovodu, t. j. až 
do vnútornej kostnej časti zvukovodu, a tak znižujú 
potenciálnu vibráciu a rezonanciu čeľuste;
alebo
používanie zátkových chráničov sluchu s ventilmi, •	
ktoré uvoľňujú zadržaný nízkofrekvenčný zvuk.

Poznámka: Poskytnutie chráničov sluchu vás 
neodbremeňuje od povinnosti minimalizovať 
vystavenie zvuku prostredníctvom opatrení 
na zníženie zvuku. Pravidelné posudzovania 
rizika a neustále monitorovanie a prehodno-
covanie je nevyhnutné.

Na trhu sú dostupné samostatné zásteny a môžu sa 
použiť ako osobné ochranné prostriedky.

Povinnosti

Zamestnávatelia, poskytovatelia zábavy, si musia plniť 
predovšetkým tieto povinnosti:

Po posúdení rizika vykonajú preventívne opatrenia na •	
odstránenie vystavenia pracovníkov vysokým hlad-
inám zvuku alebo jeho zníženie na minimum;
Poskytujú informácie, školenie a pokyny o ochrane •	
sluchu a dostupnosti a používaní preventívnych opa-
trení, akými sú kolektívne opatrenia alebo osobné 
chrániče sluchu. Zabezpečujú dostupnosť týchto 
informácií v písomnej forme;
Označujú hlučné oblasti [ak L•	 ex,8h > 85 dB(A)], kde 
pracovníci môžu byť vystavení hluku prekračujúcemu 
„horné akčné hodnoty vystavenia“, ako sa stanovuje v 
článku 5 smernice 2003/10/ES;
V prípade, že nie je možné dostatočne znížiť vys-•	
tavenie zvuku prostredníctvom technických a 
organizačných opatrení, zamestnávatelia musia 
pracovníkom poskytnúť vhodné chrániče sluchu, 
zohľadňujúc aj fakt, že sa to týka aj hudobníkov 
alebo iných účinkujúcich, technického štábu a obs-
luhujúceho personálu, ako sa stanovuje v článku 
6 smernice 2003/10/ES. Pre hudobníkov so stálou 
frekvenčnou odozvou existujú špeciálne chrániče 
sluchu.
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Pracovník, u ktorého dochádza k prekročeniu „horných •	
akčných hodnôt vystavenia" [Lex,8h> 85 dB(A)], má 
právo dať si vyšetriť sluch lekárom, alebo inou vhodne 
kvalifikovanou osobou v zodpovednosti lekára, ako sa 
stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES;
Preventívne audiometrické vyšetrenie je tiež dos-•	
tupné pre pracovníkov, u ktorých došlo k prekročeniu 
dolných akčných hodnôt vystavenia [Lex, 8h > 80 dB(A)], 
ako sa stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES.

Stratégia 3: Zamestnávatelia  
obsluhujúceho personálu

Koho sa týka?

Ste zamestnávateľ bezpečnostnej služby, pokladníkov, 
personálu stravovacích spoločností alebo prvej pomoci.

Čo robiť?

Ako zamestnávateľ bezpečnostnej služby, pokladníkov, 
personálu stravovacích spoločností alebo prvej pomoci, 
v súlade s časťou II smernice 2003/10/ES „Povinnosti 
zamestnávateľov"

ste oboznámený s vnútroštátnymi právnymi predpismi, •	
technickými normami a s povinnosťami, pokiaľ ide o 
ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci; 
ste oboznámený s obsahom tejto príručky a riadite sa jej •	
pokynmi a informáciami;
posudzujete a, v prípade potreby, meriate hladinu •	
zvuku, ktorej sú pracovníci vystavení;
stanovujete a implementujete preventívne zdravotné •	
a bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich pracov-
níkov (obsluhujúceho personálu);
svojich pracovníkov o týchto záležitostiach informujete.•	

V prípade všetkých priestorov určených na 
podujatie

spolu s organizátorom podujatia skontrolujete, či •	
môžu byť pracovníci vystavení škodlivému hluku;
zistite, kto je zodpovedný za preventívne opatrenia •	
týkajúce sa hluku;
zistite, ktoré stratégie ochrany proti hluku sa uplatňujú •	
a riadte sa ich pokymni;
zvážte uplatnenie organizačných opatrení na zníženie •	
hluku.

Povinnosti

Vy, ako zamestnávateľ obsluhujúceho personálu, si 
musíte plniť predovšetkým tieto povinnosti:

Po posúdení rizika vykonávate preventívne opatrenia na •	
odstránenie vystavenia pracovníkov vysokým hladinám 
zvuku alebo jeho zníženie na minimum;
Poskytujete informácie, školenie a pokyny o ochrane •	
sluchu a dostupnosti a používaní preventívnych opa-
trení, akými sú kolektívne opatrenia alebo osobné 
chrániče sluchu. 
Miesta, kde môžu byť pracovníci a personál vystavení •	
zvuku, ktorý prekračuje „hornú akčnú hodnotu vys-
tavenia" [LEX,8h> 85 dB(A)] alebo hladinu vrcholového 
akustického tlaku [ρpeak > 140 Pa ~ 137 dB(C)], označíte 
vhodnými značkami, ako sa stanovuje v článku 5 smer-
nice 2003/10/ES. Zároveň je potrebné príslušné miesta 
vymedziť a prístup do nich obmedziť vo všetkých prípa-
doch, kde je to technicky možné a zdôvodnené rizikom 
vystavenia;
Do týchto miest zakážte vstup osobám bez vhodných •	
chráničov sluchu;
V prípade, že nie je možné dostatočne znížiť vystavenie •	
zvuku prostredníctvom technických a organizačných 
opatrení, zamestnávatelia musia pracovníkom 
poskytnúť vhodné chrániče sluchu, zohľadňujúc aj fakt, 
že sa to týka aj hudobníkov alebo iných účinkujúcich, 
technického štábu a obsluhujúceho personálu, ako sa 
stanovuje v článku 6 smernice 2003/10/ES. Pre hudob-
níkov so stálou frekvenčnou odozvou existujú špeciálne 
chrániče sluchu.
Pracovník, u ktorého dochádza k prekročeniu „horných •	
akčných hodnôt vystavenia" [Lex,8h > 85 dB(A)], má právo 
dať si vyšetriť sluch lekárom, alebo inou vhodne kvalifik-
ovanou osobou v zdpovednosti lekára, ako sa stanovuje 
v článku 10 smernice 2003/10/ES;
Preventívne audiometrické vyšetrenie je tiež dostupné •	
pre pracovníkov, u ktorých došlo k prekročeniu dolných 
akčných hodnôt vystavenia [Lex,8h > 80 dB(A)], ako sa 
stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES;

Stratégia 4: Zamestnávatelia - 
Poskytovatelia alebo prevádzkovateľ 
ozvučovacích zariadení

Koho sa to týka?

Ste zamestnávateľ, poskytovateľ alebo prevádzkovateľ 
ozvučovacích zariadení (napr.: pre nočný klub, hotel, 
koncertnú sieň alebo koncert na voľnom priestran-
stve) alebo takéto technické vybavenie prevádzkujete v 
priestoroch určených na podujatie. Zamestnávate per-
sonál, ktorý počas podujatia vybavenie prevádzkuje.

Čo robiť?

Vo všeobecnosti, ako zamestnávateľ, poskytovateľ alebo 
prevádzkovateľ ozvučovacích zariadení, v súlade s časťou 
II smernice 2003/10/ES „Povinnosti zamestnávateľov":
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ste oboznámený s vnútroštátnymi právnymi predpismi, •	
technickými normami a s povinnosťami, pokiaľ ide o 
ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci;
poskytujete informácie o bezpečnom používaní prístro-•	
jov a pracovného vybavenia, ktoré prenajímate alebo 
predávate;
posudzujete a, v prípade potreby, meriate hladinu zvuku, •	
ktorej sú pracovníci vystavení;
stanovujete a implementujete preventívne zdravotné •	
a bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich pracov-
níkov;
svojich pracovníkov o týchto záležitostiach informujete.•	
ste oboznámený s obsahom tejto príručky a riadite sa jej •	
pokynmi a informáciami.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť pri 
dodávke zariadení

Zamestnávateľa, prevádzkovateľa priestorov alebo 
organizátora, informujte o:

použití, na ktoré bolo zariadenie navrhnuté a •	
odskúšané;
postupoch bezpečnej prevádzky daného zariadenia;•	
okolnostiach, ktoré vedú k poškodeniu sluchu;•	
požiadavkách na monitorovanie hladín zvuku počas •	
skúšky alebo podujatia;
prístup do oblastí, kde reproduktory prekračujú •	
„hornú akčnú hodnotu vystavenia“> 85 dB (A) alebo 
hladinu vrcholového akustického tlaku ρpeak =137 dB(C)  
[140 Pa] by mal označiť, kde je to technicky možné, a 
prístup k nim by sa mal obmedziť vhodným označením. 
Zároveň je potrebné príslušné miesta vymedziť a prís-
tup do nich obmedziť vo všetkých prípadoch, kde je to 
technicky možné a zdôvodnené rizikom vystavenia;
Do týchto miest zakážte vstup osobám bez vhodných •	
chráničov sluchu.

Poznámka: Informácie možno poskytnúť 
slovnou alebo písomnou formou alebo 
prostredníctvom varovných značiek 
umiestnených na technickom vybavení.

Príprava

Reproduktory umiestnite čo najďalej alebo takým •	
spôsobom, aby nesmerovali priamo na miesta, kde sa 
nachádzajú pracovníci pri práci;
Reproduktory umiestnite tak, aby bolo možné •	
inštalovať prístupové bariéry do oblastí, kde môžu byť 
pracovníci vystavení zvuku, ktorý prekračuje „horné 
akčné hodnoty vystavenia“> 85 dB (A) a hladinu 
vrcholového akustického tlaku ρpeak =137 dB(C)  
[140 Pa]. Oblasti/bariéry označte vhodnými značkami.

Prevádzka

Zhromaždite informácie o preventívnych stratégiách •	
organizátora podujatia alebo zamestnávateľa, pokiaľ 
ide o hluk;
Zhromaždite informácie o hladine zvuku, ktorú organ-•	
izátor podujatia požaduje, a o dohody o maximálnej 
hladine zvuku.
Povoľte monitorovanie/zaznamenávanie hladiny •	
zvuku.

Povinnosti

Ako zamestnávateľ, poskytovateľ alebo prevádzkovateľ 
ozvučovacích zariadení si musíte plniť tieto povinnosti:

Posudzujete a, v prípade potreby, meriate hladinu •	
zvuku, ktorej sú pracovníci vystavení;
Po posúdení rizika poskytujete preventívny plán opa-•	
trení na odstránenie vystavenia pracovníkov vysokým 
hladinám zvuku alebo jeho zníženie na minimum;
Poskytujete informácie, školenie a pokyny o ochrane •	
sluchu a dostupnosti a používaní preventívnych opa-
trení, akými sú kolektívne opatrenia alebo osobné 
chrániče sluchu.
V súvislosti so školením vediete záznamy vrátane •	
dátumu, obsahu a mien účastníkov.
V prípade, že iné kolektívne opatrenia nie je možné •	
uplatniť, poskytujte vhodné osobné chrániče sluchu 
[ak Lex, 8h > 80 dB(A)]. Pre hudobníkov existujú špeciálne 
chrániče sluchu so stálou frekvenčnou odozvou.
Pracovník, u ktorého dochádza k prekročeniu „horných •	
akčných hodnôt vystavenia" [Lex,8h > 85 dB(A)], má 
právo dať si vyšetriť sluch lekárom, alebo inou vhodne 
kvalifikovanou osobou v zdpovednosti lekára, ako sa 
stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES;
Preventívne audiometrické vyšetrenie je tiež dos-•	
tupné pre pracovníkov, u ktorých došlo k prekročeniu 
dolných akčných hodnôt vystavenia [Lex,8h > 80 dB(A)], 
ako sa stanovuje v článku 10 smernice 2003/10/ES;

Príklad: Monitorovanie vo vnútri ucha

Monitory vo vnútri ucha sa skladajú zo zátkových chráničov 
sluchu vyrobených na mieru so zabudovanými miniatúr-
nymi monitorovacími reproduktormi a bezdrôtovým 
prijímačom, ktorý možno nosiť na opasku. Systémy na 
monitorovanie vo vnútri ucha môžu nahradiť monitor-
ovacie reproduktory a môže pomôcť znížiť vystavenie 
na pódiu, predovšetkým v prípade hudobníkov „popo-
vej“ hudby. Pozornosť si vyžaduje nastavenie hlasitosti a 
používanie systémov s obmedzovačom. Inak môže dôjsť k 
preniknutiu vysokých hladín zvuku (110 dB a viac) k vášmu 
ušnému bubienku. Tvarované zátkové chrániče sluchu 
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musia správne priliehať, aby neprepustili zvuk z poza-
dia. Nesprávne priľnutie môže spôsobiť, že sa používateľ 
bude snažiť monitory preladiť, aby potlačil neželaný zvuk 
v pozadí. Z tohto dôvodu sa lacnejšie monitory ucha s 
netvarovateľnými zátkami neodporúčajú.

Obrázok 8.3 Na mieru vyrobené zátkové chrániče sluchu systému na monitor-
ovanie vo vnútri ucha

Stratégia 5: Pracovníci

Koho sa to týka?

Ste napríklad:

účinkujúci, umelci alebo iní účinkujúci, hudobníci, •	
učitelia hudby, obsluhový personál alebo technici;
hudobníci v kapele a na určitých podujatiach;•	
pracovníci stravovacích spoločností;•	
pracovníci na podujatí, napr. technici, barový a obs-•	
luhujúci personál, personál bezpečnostnej služby, 
prvej pomoci alebo stravovacích spoločností.

Čo by ste mali robiť?

zhromaždiť informácie a spýtať sa vášho zamestnávateľa, •	
či ste vystavení nebezpečným hladinám zvuku;
zvážiť, či vaše samostatné skúšky, hranie hudby mimo •	
vašu profesionálnu činnosť, učenie alebo činnosti vo 
voľnom čase zvyšujú hluk, ktorému ste vystavení;
zhromaždiť informácie o rizikách a stratégiách na kon-•	
trolu hluku, ktoré sú opísané v tejto príručke;
posúdiť, ktoré opatrenia na kontrolu hluku sú •	
uplatniteľné vo vašej oblasti.

Povinnosti

Predovšetkým by ste mali si mali plniť tieto povin-
nosti, ako sú stanovené v časti III, článku 13 smernice  
89/391/EHS„Povinnosti pracovníkov":

Riaďte sa príslušnými pokynmi zamestnávateľa, ktoré •	
sa týkajú kontrolných stratégií zameraných na preven-
ciu rizika vystavenia nadmernému hluku;

Vedome neodstraňujte ani nepoškodzujte žiadne •	
vybavenie, ktoré bolo poskytnuté na účely obmedze-
nia hluku;
V súlade s požiadavkami vášho zamestnávateľa a v •	
prípade, že nemožno použiť iné opatrenia na zníženie 
hluku, je použitie chráničov sluchu počas skúšok, na 
pódiu a doma počas cvičenia nevyhnutné;
Svojho zamestnávateľa informujte o nových okolnos-•	
tiach, pri ktorých vzniká škodlivý hluk alebo dochádza 
k poškodeniu sluchu;
Dajte si preventívne kontrolovať sluchu.•	

Príklad: Tichý systém pre plechové nástroje

Zníženie zvuku počas samostatných skúšok pre hudo-
bníkov, ktorí hrajú na plechové hudobné nástroje. 
Pozostáva zo špeciálneho tlmiča a systému mikrofónu/
slúchadla, ktoré počas skúšok umožňujú kontrolu hla-
sitosti bez toho, aby bolo nutné meniť intonáciu alebo 
intenzitu hrania – čo je z času na čas príjemné pre vašich 
susedov a vaše uši.

Obrázok 8.4 Tichý systém pre plechové hudobné nástroje
© fotografia s povolením yamaha Music

Zátkové chrániče sluchu pre hudobníkov
 

Hudobníci by mali používať špeciálne zátkové 
chrániče sluchu, ktoré tlmia zvuk vo všetkých 
frekvenciách rovnako. Umožňujú sluchové 
vnímanie hudby s prirodzenou charakteris-
tikou zvuku.  

Tieto na mieru prispôsobené, silikónové zátkové 
chrániče sluchu sú vybavené vymeniteľným mem-
bránovým filtrom, ktorý je k dispozícii pre hladiny 
útlmu 9, 15 alebo 25 dB(A). Väčšina hudobníkov, ktorí 
hrajú so zátkovými chráničmi sluchu, dokonca aj s 
týmito špeciálnymi prístrojmi, potrebuje určitý čas, aby 
si zvykla na zmenené vnímanie nástrojov.
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Pre rôzne sekcie orchestra sa navrhnujú 
tieto možnosti:

Husle a violy – najvhodnejšie sú zátkové chrániče •	
sluchu s jednotným tlmením zvuku, aj keď niektorí 
uprednostňujú chrániče s amplitúdovo závislým útl-
mom – predovšetkým, ak sa v ich blízkosti nachádzajú 
hudobníci s hlasnými hudobnými nástrojmi
Basy, violončelá a harfy – zátkové chrániče sluchu s •	
ventilmi, príp. naladené chrániče;
Dychové hudobné nástroje – zátkové chrániče sluchu •	
s jednotným tlmením zvuku alebo s amplitúdovo 
závislým útlmom;
Flauty a pikoly – zátkové chrániče sluchu s jednotným •	
tlmením zvuku alebo s amplitúdovo závislým útlmom;
Plechové dychové nástroje – zátkové alebo slúchad-•	
lové chrániče sluchu s amplitúdovo závislým útlmom, 
tzv. „defenders“;
Bicie – zátkové chrániče sluchu alebo slúchadlové •	
chrániče sluchu s amplitúdovo závislým útlmom, tzv.  
„defenders“.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú stupne ochrany, 
ktoré môže byť vhodné vzhľadom na rôzne hladiny 
hluku. Sú založené na jednočíselnom hodnotení (single 

number rating - SNR), ktoré sa poskytuje so zariadením 
na ochranu sluchu. Informácie slúžia skôr ako pomôcka, 
a nie náhrada pomoci od kvalifikovanej osoby.

Hladina hluku v dB(A) Výber chrániča so SNR 
85 – 90 20 a menej

90 – 95 20 – 30

95 – 100 25 – 35

100 - 105 30 a viac

Obrázok 8.5 Zátkové chrániče sluchu pre hudobníkov s výmeniteľnými filtrami
© s povolením Infield Safety Gmbh, Nemecko
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KaPitOLa 9: PREhľaD PRáVnyCh PREDPiSOV EÚ O hLuKu

ÚVOD1. 

V tejto kapitole sa uvádza súhrn zákonných povinností a 
požiadaviek pre zamestnávateľa, pokiaľ ide o vystavenie 
pracovníkov rizikám vyplývajúcim z hluku. Opisuje sa v 
nej:

Ako spolu fungujú smernice a podporné normy;•	
Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré sa •	
vzťahujú na pracoviská vystavené hluku;
Smernice stanovujú základné požiadavky vo vzťahu k •	
návrhu, výrobe, úrovni kvality, skúšaniu a osvedčovaniu 
zariadení;
Normy stanovujúce údaje o emisii hluku pre strojové •	
zariadenia a výkon osobných chráničov sluchu.

AKO SMERNICA O 2. 
HLUKU SÚVISí S OSTAT-
NýMI SMERNICAMI

V smernici 2003/10/ES45 o hluku, ktorá je samostatnou 
smernicou v zmysle článku 16 smernice 89/391/EHS46, 
sa stanovujú minimálne zdravotné a bezpečnostné 
požiadavky, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám 
vyplývajúcim z hluku. Táto smernica nahrádza pred-
chádzajúcu smernicu 86/188/EHS o ochrane pracovník-
ov pred rizikami v súvislosti s vystavením hluku v práci;

V úvode tejto príručky [tabuľka 0.1] sa porovnávajú 
požiadavky fyzikálnych faktorov smernice 2003/10/ES 
o hluku s tými, ktoré sa uvádzajú v predošlej smernici 
86/188/EHS.

45.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 
2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, 
pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych 
faktorov (hluk), Ú. v. EÚ L 42 z 15.2.2003, s. 38.

46.  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci, Ú.v. ES L 183 
z 29.6.1989, s. 1.

 Smernice o bezpečnosti a ochrane 2.1. 
zdravia

Rámcová 
smernica 
89/391/EHS

Sektorové 
smernice o 

ochrane 
zdravia a 

bezpečnosti

Horizontálne 
smernice o 

ochrane 
zdravia a 

bezpečnosti

Smernica 
92/57/EHS

o staveniskách

Smernica 
92/104/EHS

o baniach

Smernica 
93/103/EHS
o rybolove

Smernica 
2003/10/ES

o hluku

Smernica 
2002/44/ES
o vibráciách

Smernica 
89/655/EHS
o používaní 
pracovných 

prostriedkov

Tabuľka 9.1 Smernica o hluku je jednou z niekoľkých smerníc vychádzajúcich 
z rámcovej smernice.

Rámcová smernica 89/391/EHS2.1.1. 

Cieľom rámcovej smernice je podpora zlepšenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. 
Zamestnávateľ nesie zodpovednosť za zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v každom 
ohľade súvisiacim s prácou. S týmto cieľom sa v rám-
covej smernici:

stanovujú všeobecné zásady prevencie rizík pri práci;•	
stanovujú povinnosti zamestnávateľov;•	
od zamestnávateľov vyžaduje, aby prijali potrebné •	
opatrenia na odstránenie rizík a hodnotenie rizík, 
ktorým sa nedá vyhnúť a tieto riziká znížiť;
vymedzujú služby prevencie;•	
od zamestnávateľov vyžaduje, aby informovali pra-•	
covníkov, konzultoval s nimi a školili ich a aby im 
zabezpečili primeraný zdravotný dohľad.

Na základe tejto takzvanej rámcovej smernice bolo pri-
jatých niekoľko samostnatných smerníc.
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 Smernica 89/656/EHS o používaní osob-2.1.2. 
ných ochranných prostriedkov (OOP)

S cieľom stanoviť minimálne zdravotné a bezpečnostné 
požiadavky vo vzťahu k pracovníkovi, ktorý používa 
osobné ochranné prostriedky, a najmä osobné chrániče 
sluchu sa v smernici 2003/10/ES o hluku odkazuje na 
smernicu o OOP.

Smernica 2003/10/ES o hluku

Smernica 
89/686/EHS o 

osobných 
ochranných 

prostriedkoch

Smernica 
89/656/EHS o 

používaní OOP

Oznámenie 
Komisie 

89/328/02 o 
uplatňovaní 

smernice 
89/656/EHS o 
výbere OOP

Tabuľka 9.2 Smernica o hluku vo vzťahu k smerniciam o OOP

Smernica o používaní OOP (89/656/EHS) obsahuje •	
minimálne požiadavky na posúdenie, výber a správne 
používanie osobných ochranných prostriedkov vrá-
tane chráničov sluchu.

 Smernice o ochrane osobitne citlivých 2.1.3. 
skupín:

Podľa rámcovej smernice je zamestnávateľ povinný 
vziať do úvahy riziká hroziace pracovníkom, ktorí 
môžu byť osobitne citlivý na takéto riziko. V smernici  
92/85/EHS47 o tehotných pracovníčkach a smernici 
94/33/ES48 o mladých ľuďoch sa ustanovujú osobitné 
opatrenia.

47.  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehot-
ných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich 
pracovníčok, Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1.

48.  Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri 
práci, Ú.v.ES L 216 z 20.8.1994, s. 12.

Rámcová smernica 89/391/EHS

Smernica 2003/10/ES o fyzikálnych 
faktoroch (hluku)

Smernica 92/85/EHS 
o tehotných 

pracovníčkach

Smernica 
94/33/ES o 

mladých ľuďoch

Tabuľka 9.3 Smernica o hluku vo vzťahu k smerniciam o ochrane osobitne 
citlivých skupín

Smernice o návrhu a výrobe 2.2. 

Uvedené smernice sú smernice pre základné bezpečnostné 
a zdravotné požiadavky na zariadenia. Zahŕňajú:

smernicu 98/37/ES•	 49 o strojových zariadeniach, ktorá 
by sa mala po 29. decembri 2009 nahradiť smernicou 
2006/42/ES50;
smernicu 89/686/EHS•	 51 o výrobe osobných ochran-
ných prostriedkov;
smernicu 2000/14/ES•	 52 o hluku vo voľnom priestran-
stve zmenenú a doplnenú smernicou 2005/88/ES53.

 Smernica 98/37/ES (2006/44/ES) o 2.2.1. 
strojových zariadeniach a smernica 
2000/14/ES (zmenená a doplnená 
smernicou 2005/88/ES) o hluku vo 
voľnom priestranstve

Tieto smernice sú podporované európskymi norma-
mi, ktoré obsahujú osobitné požiadavky a skúšky. 
Ak posudzované zariadenia tieto požiadavky spĺňajú, 
označia sa označením CE.

49.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojo-
vých zariadení. Ú.v. ES L 207 z 23.7.1998, s. 1.

50.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 
o strojových zariadeniach, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/16/ES 
(prepracované znenie), Ú.v. EÚ L 157 z 9.6.2006, s. 24.

51.  Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných pros-
triedkov, Ú. v. ES L 399 z 30.12.1989, s. 18.

52.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 
týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom 
na emisie hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo 
voľnom priestranstve, Ú.v. č. L 162, z 3.7.2000, s. 1.

53.  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 
2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v 
prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestran-
stve, Ú.v. EÚ L 344 z 27.12.2005, s. 44.
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Smernica 2000/14/ES o hluku 
vo voľnom priestranstve

(2005/88/ES)

Smernica 98/37/ES o 
strojových zariadeniach

(2006/42/EC)

Normy „A“
EN 12100 časti 1 a 2

Normy „B“
Séria EN 3740

(meranie akustického výkonu)
Séria EN 11200

(akustický výkon na 
pracoviskách)

Normy „C“

Tabuľka 9.4 Smernica o strojových zariadeniach, smernica o hluku vo voľnom 
priestranstve a sústava podporných európskych noriem

V smernici o strojových zariadeniach sa stanovujú základné 
zdravotné a bezpečnostné požiadavky strojových zariadení.

Normami „A", „B" a „C" sa podporujú základné 
požiadavky smernice.

V normách typu •	 „A“ (základné bezpečnostné normy) 
sa stanovujú základné pojmy, ktoré je možné uplatniť 
pri všetkých strojových zariadeniach;
V normách typu •	 „B“ sa hovorí o osobitných 
bezpečnostných aspektoch. Meranie hladiny hluku na 
pracoviskách sa stanovuje v sérii „B“ noriem EN 11200, 
meranie hladiny akustického výkonu sa stanovuje v 
sérii „B“ noriem EN 11200, meranie hladiny akustick-
ého výkonu sa stanovuje v sérii „B“ noriem EN 3740.
V normách typu •	 „C“ sa podrobne opisujú bezpečnostné 
požiadavky na osobitné strojové zariadenia alebo 
skupiny strojových zariadení. Normy „C“ zahŕňajú 
informácie, ktoré umožňujú navrhnúť nízkohlučné stro-
jové zariadenie, a vymedzujú prevádzkové podmienky 
na meranie hluku a vhodné postupy noriem typu „B“.

Smernica o hluku vo voľnom priestranstve sa zaoberá 
vplyvom hluku strojových zariadení na životné pros-
tredie. Na niektoré stroje sa vzťahujú limitné hodnoty 
hladiny akustického výkonu, pričom akustický výkon 
všetkých strojových zariadení sa musí oznamovať. V 
smernici sa preberajú skúšobné predpisy na posúdenie 
akustického výkonu z noriem typu „B“, ale v prípade 
prevádzkových podmienok pre jednotlivé stroje sa v nej 
stanovujú nové namiesto využívania noriem typu „C“.

Príklad:

Zamestnávateľ zvažuje kúpu nového mechanického lisu. 
Má záujem o to, aby bol čo najtichší. Určí lisy podľa 
požadovanej kapacity a vlastností. Všetky sú označené 
značkou „CE“, ktorá potvrdzuje meranie emisie hluku podľa 
štandardného postupu. Je schopný porovnať údaje o 
hluku strojového zariadenia pre každé strojové zariadenie.

 Smernica o základných požiadavkách na 2.2.2. 
osobné ochranné prostriedky

Smernica 89/686/EHS
o základných požiadavkách na 
osobné ochranné prostriedky 

(OOP)

EN 458 (2004)

séria EN 13819
Štandardné 

postupy 
skúšania

Výber a používanie 
chráničov sluchu, 

starostlivosť o ne a 
návod na údržbu

metódy skúšania 
chráničov sluchu EN 24869-1

EN 24869-3

Tabuľka 9.5 Sústava podporných noriem smernice o základných požiadavkách 
na OOP

V smernici o základných požiadavkách na OOP sa stano-
vujú hlavné zásady, pokiaľ ide o bezpečné navrhovanie 
osobných ochranných prostriedkov. Táto smernica je 
podporovaná týmito európskymi normami:

EN 13819 časti 1 a 2, v ktorých sa stanovujú skúšobné •	
plány a metódy posudzovania fyzikálnych a akustick-
ých vlastností chráničov sluchu;
sériou noriem EN 352, v ktorých sa vymedzujú •	
bezpečnostné požiadavky a skúšobné plány pre jed-
notlivé typy chráničov sluchu;
EN 458, v ktorej sa uvádzajú usmernenia pre •	
používateľov o tom, ako používať skúšobné údaje 
série EN 352 na výber vhodných chráničov, na ich 
používanie a údržbu.

Označením CE sa označuje chránič sluchu, ktorý vyhovu-
je skúškam na základe požiadaviek podporných noriem. 
Ak sú chrániče sluchu označené označením CE, prep-
odkladá sa, že sú v súlade so smernicou o základných 
požiadavkách na OOP.

certifikačná známka CE
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PRíLOhy

Príloha I

SLOVNíK, ZOZNAM KľÚČOVýCH SLOV A ZOZNAM SKRATIEK

Zoznam kľúčových slov

Kľúčové slová Kapitola Odsek

Pohltivosť zvuku Kapitoly 1 - 3 5.3 - 2.1

Koeficient pohltivosti zvuku α Kapitola 3 4.2

Akustický (Helmholtzov) rezonátor Kapitola 3 4.2

Akustika Kapitola 1 1

Audiometrické vyšetrenie Kapitola 7 1 a 3

Audiometria Kapitola 7 2

Priemerovanie Kapitola 2 5.1

Absorbéry zvuku Kapitola 3 2.1 a 4.2

Bas Kapitola 1 3.1

Kostné vedenie zvuku Kapitola 7 7.1

Kostný vibrátor Kapitola 7 7.1

Kalibrácia Kapitola 2 6.1

Denné vystavenie (expozícia) Kapitoly 1 - 2 6.4 - 4.1 a 5.3

Zoslabenie, utlmenie Kapitola 4 5.2

Hodnota poklesu (zníženie) Kapitola 3 3.2.

Decibel Kapitola 1 3.4

Membrána Kapitola 3 4.2

Diskotéky Kapitola 8 4 a 6 (Stratégia 1)

Dozimeter Kapitola 2 5.4

Slúchadlový chránič sluchu Kapitola 5 3

Zátkový chránič sluchu Kapitola 5 3

Emisia (energia vyžiarená zo zdroja) Kapitoly 1 - 6 5.1 – 4 a 5

Kryt (krytovanie) Kapitola 4 6.2

Ekvivalentná hladina Kapitola 1 6.5

Vystavenie (expozícia) Kapitola 1 4.1 a 6.1

Limitné hodnoty vystavenia (expozície) Kapitola 2 Zhrnutie

Akčné hodnoty vystavenia (expozície) Kapitola 2 Zhrnutie

Akustické pole Kapitola 3 2.2

Voľné (akustické) pole Kapitoly 1 - 3 5.3 - 3.2

Frekvencia Kapitola 1 3.1 a 6.2 a 6.3

Vlásková bunka Kapitola 7 2.3 a 3.4

Strata sluchu Kapitola 7 1.1 - 2.3 - 4

Ochrana sluchu pre hudobníkov Kapitola 8 6 (Stratégia 5

Imisia (energia prijímaná poslucháčom) Kapitoly 1 - 6 5.1 - Príloha

Impulzný hluk Kapitola 1 6.1

Monitorovanie v uchu Kapitola 8 6 (Stratégia 5)

Infrazvuk Kapitola 1 3.2

Vnútorná vlásková bunka Kapitola 7 2.3

Hlasitosť Kapitola 7 5

Hudobný a zábavný sektor Kapitola 8 Celá

Kľúčové slová Kapitola Odsek

Hluk Kapitola 1 2.2

Informácie o emisii hluku Kapitola 6 4.2

Vystavenie (expozícia) hluku Kapitola 1 6.4

Oktáva Kapitola 1 4.2

Hladina vystavenia (expozície) orchestra Kapitola 8 6 (Stratégia 2)

Otoplastický materiál Kapitola 5 - 8 3 - 6 (Stratégia 5)

Ototoxín Kapitola 7 4

Vonkajšia vlásková bunka Kapitola 7 2.3 a 3 a 4

Vrcholový akustický tlak Kapitola 1 6.1

Trvalý posun prahu počutia Kapitola 7 3

Osobné chrániče sluchu (OCHS) Kapitola 5 Celá

Osobné ochranné prostriedky (OOP) Kapitola 5 Celá

Šírenie zvuku Kapitola 1 - 3 2.3 – 3.1 a 3.2

Vyžarovanie Kapitola 1 5.1

Odraz Kapitola 1 - 3 5.3 - 2.1

Dozvukové pole Kapitola 3 2.2

Dozvuk Kapitola 3 3.1

čas Dozvuku Kapitola 3 3.1

Zvukopohltivá plocha miestnosti Kapitola 3 – 4 4.2 - 6.4

Zosilnenie zvuku v miestnosti Kapitola 3 4.2

Sabinov vzorec Kapitola 3 3.2

Zástena, bariéra Kapitola 4 - 8 6.3 – 6 (Stratégia 1)

Tlmič Kapitola 4 5.1

Zvuk Kapitola 1 2.1

Analýza zvuku Kapitola 1 4.1

Zvukometer Kapitola 2 5.4

Hladina akustického výkonu Kapitola 1 3.5

Hladina akustického tlaku Kapitola 1 3.6

Zdroj zvuku Kapitola 1 2.3

Spektrum Kapitola 1 4.1

Hlasová-rečová audiometria Kapitola 7 7.2

Rozpoznávanie hlasu (reči) Kapitola 7 7.2 a 8

Rýchlosť zvuku Kapitola 1 2.1

Ustálený hluk Kapitola 1 2.1

Stratégie pre hudbu a zábavu Kapitola 8 6

Prah počutia Kapitola 7 3

Hučanie v ušiach Kapitola 7 3 a 5

UItrazvuk Kapitola 1 3.2

Opatrenia organizačnej povahy Kapitola 4 4

Vlnenie Kapitola 1 2.1

Váhové krivky (filtre) Kapitola 1 6.3
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Absorption 
(sound -)

Pohltivosť zvuku Schallabsorption
Sound energy loss inside a material or inside a 
dedicated system.

strata akustickej energie vo vnútri materiálu 
alebo vo vnútri určeného systému

Abnahme der Schallenergie innerhalb 
eines Materials oder durch eine geeignete 
Vorrichtung.

Absorption 
coefficient α 
(sound -)

Koeficient pohltivosti 
zvuku α  

Schallabsorptionsgrad α

Ratio  of the sound energy absorbed by a mate-
rial or system to the incidental sound power(α 
goes from 0 to 1, 1 corresponding to a total 
absorption).

pomer akustickej energie pohltenej materiá-
lom alebo systémom k náhodnému akustické-
mu výkonu (α v rozpätí 0 až 1, kde 1 zodpovedá 
celkovej pohltivosti)

Verhältnis der von einem Material oder 
Vorrichtung absorbierten Schallenergie zur 
einfallenden Schallenergie. α kann Werte 
zwischen 0 und 1 annehmen, wobei der Wert 
1 volle Absorption bedeutet.

Acoustical 
spectrum

Akustické spektrum Schallspektrum
The distribution of sound pressures or intensi-
ties measured as a function of frequency or in 
specified frequency bands.

delenie akustických tlakov alebo intenzít mer-
aných ako funkcia frekvencie alebo v zadaných 
frekvenčných pásmach

Die Verteilung eines Schalldrucks oder einer 
Schallintensität über der Frequenz oder deren 
Angabe für bestimmte Frequenzbänder.

Acoustics Akustika Akustik The science of sound veda o zvuku Die Wissenschaft des Schalls

Audiofrequency Audiofrekvencia Hörfrequenz Frequency of audible sound frekvencia počuteľného zvuku Die Frequenz hörbaren Schalls 

Audiogram Audiogram Audiogramm
A graph showing hearing sensitivity for differ-
ent frequencies

graf zobrazujúci sluchovú citlivosť na rôzne 
frekvencie

Ein Diagramm, das die Hörschwelle abhängig 
von der Frequenz zeigt.

Audiometer Audiometer Audiometer A device or software used to test hearing
zariadenie alebo softvér používaný na tes-
tovanie sluchu

Ein Gerät zur Messung der Hörfähigkeit

Audiometry Audiometria Audiometrie
Measurement of hearing usually performed 
using an audiometer. 

meranie sluchu, bežne pomocou audiometra
Die Messung der Hörfähigkeit mit einem 
Audiometer

Averaging Priemerovanie Mittelung
Determination of the steady level that has 
equal sound energy to a varying sound (as for 
an Leq indication)

Určenie ustálenej hladiny, ktorá má rovnakú 
akustickú energiu zodpovedajúcu rozdielnym 

zvukom (ako pri určovaní Leq).

Die Bestimmung eines konstanten 
Schallpegels mit der selben Schallenergie wie 
ein über die Zeit schwankender Schallpegel 
(zur Leq – Angabe).

Background 
noise

Sprievodný hluk Fremdgeräusch
Noise from all sources other than the noise 
from the source under test

hluk zo všetkých iných zdrojov ako hluk z 
testovaného zdroja

Geräusch von allen Quellen mit Ausnahme 
des Geräusches der zu untersuchenden Quelle

Bass Bas Bass Low frequency sound nízkofrekvenčný zvuk Tieffrequenter Schall

Binaural Binaurálny Binaural Relating to both ears vzťahujúci sa na obe uši Auf beide Ohren bezogen

Calibration Kalibrácia Kalibrierung
Checking the accuracy of a sound level meter 

against a calibrated sound source (calibrator).
kontrola presnosti zvukomeru na základe 

kalibračného zdroja zvuku (kalibrátora) 

Überprüfung der Genauigkeit eines 
Schallpegelmessers durch Abgleich mit einer 
kalibrierten (Norm-)schallquelle.

Daily exposure
Denné vystavenie 
(expozícia)

Tagesexposition

The determination of an averaging level to 
which a person is exposed during a certain 
daily time period. In the field of work protec-
tion the averaging time is usually 8 hours.

Určenie priemernej hladiny zvuku, ktorej je 
človek vystavený počas určitého úseku dňa. 
V oblasti ochrany pracovníkov je priemerným 

časom obyčajne 8 hodín.

Die Bestimmung des gemittelten 
Schalldruckpegels, dem eine Person während 
einer festgelegten Zeit ausgesetzt ist. Im 
Arbeitsschutz wird üblicher Weise über 8 
Stunden gemittelt.

Zoznam skratiek 

Skratka Význam Odkaz

α činiteľ Pohltivosti Kapitola 3 - odsek 4.2

Aeq Ekvivalentná pohltivá plocha Kapitola 3 - odsek 3.2

DL2

Pokles hladiny akustického tlaku pri zdvojnásobení  
vzdialenosti

Kapitola 3 - odsek 3.2

DLf Zvýšenie hladiny akustického tlaku v miestnosti Kapitola 3 - odsek 3.2

EA, 8h Vystavenie (expozícia) A zvuku za 8 hodín Kapitola 1 - odsek 6.4

f Frekvencia Kapitola 1 - odsek 3.1

HATS Model hlavy a torza trupu Kapitola 1 - odsek 6.5

LAeq, t

Ekvivalentná hladina akustického tlaku za čas t  
(8 hodín) 1.6.4

LEx,8h

Normalizovaná hladina vystavenia (expozície) hluku 
(8 hodín) Kapitola 1 - odsek 6.4

Skratka Význam Odkaz

LEx,d Hladina denného vystavenia (expozície) hluku Kapitola 1 - odsek 6.4

Lp Hladina akustického tlaku (p) Kapitola 1 - odsek 3.3 a 3.4

Leq Priebežná ekvivalentná hladina Kapitola 1 - odsek 5.5.1

Lw Hladina akustického výkonu Kapitola 1 - odsek 3.4 a 3.5

MIRE Mikrofón pre meranie v skutočnom uchu Kapitola 2 - odsek 6.5

LwA Hladina A akustického výkonu Kapitola 1 - odsek 3.5

p Akustický tlak Kapitola 1 - odsek 3.3

P Akustický výkon Kapitola 1 - odsek 3.5

ppeak Vrcholový akustický tlak Kapitola 1 - odsek 6.6

OOP Osobné ochranné prostriedky (OOP) Kapitola 5

OCHS Osobné chrániče sluchu (OCHS) Kapitola 5

Tr Doba dozvuku Kapitola 3 - odsek 3.1
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Damping Zoslabenie, utlmenie Dämpfung 
 The reduction of vibration energy by conver-
sion into heat.

zoslabenie vibračnej energie jej premenou 
na teplo

Die Verringerung von Schwingungsenergie 
durch Umwandlung in Wärme.

Decay rate Hodnota poklesu Pegelabnahme

The sound pressure level decay over a given 
time (e.g. reverberation time) or over a 
distance from a sound source (e.g. 6 dB per 
distance doubling in a free field).

pokles hladiny akustického tlaku za stanovený 
čas (napr. čas dozvuku) alebo pri vzdialení sa 
od zdroja zvuku (napr. 6 dB pri zdvojnásobení 
vzdialenosti vo voľnom poli)

Die Schalldruckpegelabnahme über eine 
bestimmte Zeit (z.B. Nachhallzeit) oder eine 
Entfernung von einer Schallquelle (z.B. 6 dB 
pro Abstandsverdopplung im Freifeld).

Decibel Decibel Dezibel
A unit of measure of sound level: ten times the 
common logarithm of the ratio of two quanti-

ties proportional to power or energy.

jednotka merania akustickej hladiny: 
desaťnásobok spoločného logaritmu koefi-
cientu dvoch kvantít v pomere k výkonu alebo 
energii

Die Größenangabe für Schallpegel : Das 
Zehnfache des dekadischen Logarithmus des 
Verhältnisses zweier energie – oder leistung-
sproportionaler (Schallfeld-)größen.

Direct (acousti-
cal) field

Priame akustické pole Direktes Schallfeld
Area around the source where the sound com-
ing directly from the source dominates.

Oblasť v okolí zdroja, v ktorej dominuje zvuk 
prichádzajúci priamo zo zdroja.

Bereich, in dem der Schall von der Quelle 
dominiert

Ear-muff
Slúchadlový chránič 
sluchu

Kapselgehörschutz
Hearing protector consisting of cups pressed 
against each ear or against the head around 
each ear.

chránič sluchu pozostávajúci zo slúchadiel 
priliehajúcich na každé ucho zvlášť alebo 
pomocou prepojenia po obvode hlavy

Zwei durch einen flexiblen Bügel  verbun-
denen schalldämpfende Kapseln, die über 
den Ohrmuscheln getragen werden.

Ear-plugs Zátkový chránič sluchu Gehörschutzstöpsel
Hearing protector worn within the ear canal or 
against the entrance to each of the ear canals. 

chránič sluchu zavedený do ušného kanála 
alebo na začiatku ušných kanálov oboch uší

Schalldämpfende Stöpsel, die im äußeren 
Gehörgang oder an dessen Eingang getragen 
werden.

Emission 
Emisia (energia 
vyžiarená zo zdroja)

Emission

The amount of sound radiated solely from 
a given source. The noise emission can be 
quantified either by a sound power level or by 
a sound pressure level.

Množstvo zvuku vyžarovaného výhradne zo 
zadaného zdroja. Hluková emisia sa môže 
vyčísliť pomocou hladiny akustického výkonu 
alebo hladiny akustického tlaku.

Der gesamte Schall, der von einer Quelle 
an die Umgebung abgestrahlt wird. 
Die Geräuschemission wird durch den 
Schallleistungspegel und/oder durch den 
Emissionsschalldruckpegel angegeben.

Emission sound 
pressure level

Hladina akustického 
tlaku emisie

Emissionsschall-
druckpegel

Sound pressure level at a specified position 
typically the work station near a machine, 
when the machine is in operation under 
defined operating conditions, excluding any 
reflected sound from walls or other sound 
reflecting surfaces.

Hladina akustického tlaku na konkrétnom 
mieste, bežne v práci pri zariadení, keď je zari-
adenie v prevádzke na základe zadefinovaných 
prevádzkových podmienok, s vylúčením 
akéhokoľvek zvuku odrážajúceho sa od stien 
alebo iných povrchov odrážajúcich zvuk.

Der Schalldruckpegel an einer bestim-
mten Position (zugeordneter Arbeits- oder 
Bedienplatz) nahe einer Maschine, der sich 
einstellt, wenn die Maschine unter defini-
erten Betriebsbedingungen betrieben wird. 
Umgebungsgeräusche, Geräuschen anderer 
Maschinen oder Reflexionen von Decke oder 
Wänden werden dabei nicht berücksichtigt.

Equivalent level Ekvivalentná hladina Aequivalenter Pegel
Constant sound pressure level which is energy 
equivalent to the fluctuating sound during the 
measurement.

Stála hladina akustického tlaku, ktorá je 
energiou zodpovedajúcou kolísavému zvuku 

počas merania.

Konstanter Schalldruckpegel der  
energieäquivalent ist zum schwankenden 
Geräusch während der Messung.

Exposure Vystavenie (expozícia) Exposition

The noise a person is exposed to in their 
various working situations over a given time 
period. It is usually quantified by an averaged 
sound pressure level.

Hluk, ktorému je človek vystavený v rôznych 
pracovných situáciách za určité časové obdobie. 
Obyčajne sa vyčísľuje ako priemerná hladina 
akustického tlaku.

Schall, dem eine Person in einer bestimmten 
Situation für einen gegebene Zeitraum 
ausgesetzt ist. Die Exposition  wird übli-
cherweise als gemittelter Schalldruckpegel 

angegeben.

Exposure Level Hladina vystavenia Expositionspegel
The averaged sound pressure level over the 
exposure time.

priemerná hladina akustického tlaku za určitý 
čas vystavenia

Der gemittelte Schalldruckpegel über die 
Expositionszeit.

FieId  
(acoustical -)

Akustické pole Schallfeld Space area including sound waves. Priestor, v ktorom sa šíria zvukové vlny.
Der Bereich, in dem sich Schallwellen 
ausbreiten.

Free field  
(acoustical -)

Voľné (akustické) pole Freies Schallfeld

Sound field with no limits (no reflections), 
like an open space. In the free field, the sound 
decreases by 6 dB by doubling of distance from 
the noisy machine.

Akustické pole bez akýchkoľvek obmedzení 
(žiadne odrážanie), ako otvorený priestor. Vo 
voľnom poli sa zvuk zníži o 6 dB pri zdvojnáso-
bení vzdialenosti od hlučného prístroja.

Der Bereich, in dem sich Schallwellen unge-
hindert ausbreiten.

Frequency Frekvencia Frequenz
The number of cycles of a periodic motion 
per second (given in Hz) and a measure of 
tone pitch.

počet cyklov periodického pohybu za sekundu 
(udáva sa v Hz) a jednotka merania výšky tónu

Die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde 
(angegeben in Hz) und ein Maß für die 

Tonhöhe.

Hearing aid Sluchová pomôcka Hörhilfe
An instrument to help hearing usually placed 
into the ear canal

Prístroj, ktorý zlepšuje vnímanie zvuku, 
obyčajne sa zavádza do ušného kanála.

Ein im äußeren Gehörgang getragenes Gerät 
zur Verbesserung der Hörwahrnehmung

Hearing   
threshold level 

Hladina prahu počutia Hörschwelle Threshold of sound detection. prah detekcie zvuku untere Wahrnehmungsgrenze für Schall

Hearing loss Strácanie sluchu Hörverlust Elevation of threshold of hearing. zvyšovanie prahu počutia
Verschiebung der Hörschwelle zu höheren 
Schallpegeln
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Immission 
Imisia (energia prijí-
maná poslucháčom)

Immission

The amount of sound that arrives at a specific 
measuring point (work station) including 
the various sound sources and the room 
reflections. It is usually quantified by a sound 
pressure level.

Množstvo zvuku, ktoré prichádza ku konkrét-
nemu bodu merania (pracovné zariadenie) 
vrátane rôznych zdrojov zvuku a odrazov v 
miestnosti. Obyčajne sa vyčísľuje prostred-

níctvom hladiny akustického tlaku.

Der Schall, der an einem bestimmten 
Messpunkt (Arbeitsplatz) während einer 
festgelegten Zeitspanne auftritt. Die 
Geräuschimmission wird üblicher Weise als 
Schalldruckpegel gemessen und angegeben.

Impact sound Nárazový zvuk Anschlagsgeräusch The sound produced by colliding objects
Zvuk, ktorý vzniká pri vzájomnom náraze 
predmetov.

Das Geräusch, das beim Zusammenprall 
zweier Objekte entsteht.

Impulsive noise Impulzný zvuk Impulsgeräusch
Rapidly arising noise lasting for less than one 
second followed by a period of quiet

Rýchlo narastajúci hluk, ktorý trvá menej 
ako jednu sekundu a po ktorom nasleduje 
tichý úsek.

Kurzzeitige Geräuschspitzen von weniger 
als einer Sekunde Dauer gefolgt von einer 
Periode geringen Geräusches.

Insertion loss Vložené straty Einfügungsdämmung

Difference between the sound power emitted 
by a source without and with a sound reduc-
tion device; this term is used to qualify silenc-
ers or enclosures.

Rozdiel medzi akustickým výkonom vysielaným 
zo zdroja so zariadením na zníženie zvuku 
a bez takéhoto zariadenia; tento termín sa 
používa na kvalifikáciu tlmičov alebo skríň 
reproduktorov.

Verminderung des Schallpegels durch 
Schallschutzeinrichtungen (Kapseln, 
Schallschirme, Schalldämpfer)

Intelligibility
Miera zachytenia 
hovoreného slova

Sprachverständlichkeit
Percentage of words, sentences or speech 
sounds making up words (phonemes) correctly 
identified by a listener or group of listeners

Percento slov, viet a rečových zvukov, ktoré 
vytvárajú slová (fonémy) správne identi-
fikovaných poslucháčom alebo skupinou 
poslucháčov.

Der Prozentsatz von Wörtern, Sätzen oder 
Sprachlauten (Phonemen), der von einem 
Hörer oder einer Gruppe von Hörern korrekt 
identifiziert wird.

LA,eq LA,eq LA,eq Equivalent continuous sound level in dB(A)
priebežná ekvivalentná akustická hladina 

vyjadrená v dB(A) 
Äquivalenter Dauerschalldruckpegel in dB(A)

LEx,d LEx,d LEx,d Daily exposure level denná hladina vystavenia Tagesexpositionspegel

Lp Lp Lp Sound pressure Ievel hladina akustického tlaku Schalldruckpegel

Lw Lw Lw
Sound power level hladina akustického výkonu Schalleistungspegel

Mapping Kartografia Kartierung
Drawing of the sound levels distribution over 
anarea.

grafické zaznamenanie rozdelenia akustických 
hladín na určitej ploche

Graphische Darstellung der lokalen 
Verteilung des Schallpegels

Masking effect Prehlušujúci účinok Verdeckungseffekt

Decrease of audibility of one sound by the 

presence of another (masking) sound. 
The amount by which the threshold of audibil-
ity for one sound is raised by the presence of 
another sound

Zníženie počuteľnosti jedného zvuku prostred-
níctvom prítomnosti iného (prehlušujúceho) 
zvuku.
Rozsah, o ktorý sa zvýši prah počuteľnosti 
pre jeden zvuk prostredníctvom prítomnosti 
iného zvuku.

Einschränkung der Wahrnehmbarkeit eines 
Geräusches durch Überlagerung eines 
anderen Geräusches.
Anhebug der Hörbarkeitsgrenze für ein 
Geräusch bei Überlagerung durch ein anderes 
Geräusch

Noise Hluk Lärm Any unwanted or unhealthy sound
akýkoľvek nežiaduci alebo zdraviu škodlivý 
zvuk

Unerwünschter und/oder gesundheitsschäd-
licher Schall

Noise emission 
declaration

Deklarácia hlukovej 
emisie 

Geräuschemissionsanga-be

Declaration of the noise emission values like 
the emission sound pressure level or the 
sound power level as required according to the 
European Machinery Directive

Deklarácia hodnôt hlukovej emisie, ako napr. 
hladina akustického tlaku emisie alebo hladina 
akustického výkonu, podľa požiadaviek v 
súlade s európskou smernicou o strojových 
zariadeniach. 

Kennzeichnung der Geräuschemission 
durch Emissionsschalldruckpegel oder 
Schallintensitätspegel entsprechend gemäß 
den Anforderungen der europäischen 
Maschinenrichtlinie.

Octave Oktáva Oktave
A band of the frequency where the upper 
cut-off frequency is equal to twice the lower 
cut-off frequency.

Frekvenčný interval, pri ktorom horný medzný 
kmitočet zodpovedá dvojnásobku spodného 
medzného kmitočtu.  

Frequenzintervall bei dem die obere Grenze 
das Zweifache der unteren Grenzfrequenz 
beträgt

Peak sound 
pressure

Vrcholový akustický 
tlak

Spitzenschalldruck
The maximum value of the absolute instanta-
neous sound pressure level in a specific time 
interval

najvyššia hodnota absolútnej okamžitej hlad-
iny akustického tlaku v konkrétnom časovom 
intervale

Höchster momentaner Wert des 
Schalldruckpegels innerhalb eines 
Zeitintervalls.

PHP (Personal 
Hearing 
Protectors)

Osobné chrániče 
sluchu (OCHS)

Gehörschutz Devices worn to protect hearing against noise
vybavenie slúžiace na ochranu sluchu pred 
hlukom

Hilfsmittel zum Schutz des Gehörs vor 
Schalleinwirkung

PPE (Personal 
Protective 
Equipment)

Osobné ochranné 
prostriedky (OOP)

Persönliche 
Schutzausrüstung

Equipment which is worn or held by a person 
at work to protect against one or more risks 
to health

vybavenie používané osobou v práci na 
ochranu proti jednému alebo viacerým zdra-
votným rizikám

Hilfsmittel die vom Arbeitnehmer zum Schutz 
vor Gefahren getragen oder benutzt wird.

Propagation (of 
sound)

Šírenie zvuku Ausbreitung (von Schall) The spread of acoustical disturbance moving šírenie akustického rušeného pohybu
Ausbreitung einer akustischen 
Druckschwankung 

Radiation Vyžarovanie Abstrahlung
The conversion of the dynamic energy of a 
sound source into sound energy. 

premena dynamickej energie zo zdroja zvuku 
na akustickú energiu

Die Umwandlung der Bewegungsenergie 
einer Schallquelle in Luftschall

Reflection Odraz Schallreflexion
Bouncing of the sound wave from a surface 
(echo).

odrazenie zvukovej vlny od povrchu (echo)
Rückwurf einer Schallwelle an einer 
Oberfläche (Echo)

Reverberant field Dozvukové pole Hallfeld
In a closed space, the reverberant field is 
the area far from the source where the room 
amplification is almost constant.

V uzavretom priestore je dozvukové pole 
miestom, kde je zvuk vychádzajúci zo stroja  vo 
veľkej miere prehlušovaný odrazeným zvukom.

Bereich eines Raumes wo der direkt von der 
Schallquelle kommenden Schall in erheblichen 
Maße von reflektiertem Schall überlagert wird.
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Reverberation Dozvuk Nachhall 
Decay of sound in a closed room when a noise 
source is stopped.

pokles zvuku v uzavretom priestore pri zrušení 
zdroja hluku

Abnahme des Schalls innerhalb eines Raumes 
nachdem die Schallquelle abgeschaltet 
wurde.

Reverberation 
time

čas dozvuku Nachhallzeit
Time taken for the sound level to drop by 60dB 
when the noise source is stopped.

čas, za ktorý hladina zvuku klesne po zrušení 
zdroja hluku o 60 dB.

Zeit in welcher der Schallpegel nach 
Abschalten der Schallquelle um 60dB 
abnimmt.

Room absorption 
area Aeq 

Zvukopohltivá plocha 
miestnosti Aeq

äquivalente 
Absorptionsfläche
Aeq

For a room, the equivalent area if its surface 
would be completely absorbant (α = 1).

v prípade miestnosti, ekvivalentný priestor, 
keby jej plocha bola úplne pohltivá (α = 1)

Fläche mit dem Absorptionsgrad α = 1 
(vollständige Absorption), die die gleiche 
Absorption hat wie die gesamte Oberfläche 
eines Raumes

Room  
amplification

Zosilnenie zvuku v 
miestnosti

Schallpegelanhebender 
Raumeinfluss

The increase of sound level from multiple 
reflections within the room.

zvýšenie hladiny zvuku prostredníctvom zná-
sobených odrazov v priestore

Anhebung des Schallpegels durch 
Vielfachreflexionen im Raum

Screen , barrier Bariéra , zástena Schallschirm
Partition placed near a worker for noise 
protection. 

Deliaca plocha umiestnená v blízkosti pracov-
níka, ktorá ho chráni pred hlukom.

Stellwand zum Schutz des Arbeitnehmers vor 
Schalleinwirkung. 

Sound Zvuk Schall
An oscillation of air pressure propagated as a 
wave through the air

kmitanie vzduchového tlaku šírené ako vlna 
prechádzajúca vzduchom

Schwingungen des Luftdruckes, die sich als 
Welle durch die Luft ausbreiten

Sound analysis Analýza zvuku Schallanalyse
Sound signal processing to obtain specific 
information.

spracovanie zvukového signálu s cieľom získať 
konkrétne informácie

Bearbeitung von Schallsignalen um spezi-
fische Informationen zu erhalten.

Sound  
attenuation

Utlmenie zvuku
Schalldämpfung,
Schalldämmung

Decrease of sound pressure from one position 
to another; term usually employed to charac-
terise a PHP or a sound protection screen. 

pokles akustického tlaku z jednej pozície na 
inú; termín sa obyčajne používa na stanovenie 
charakteristických vlastností pre OCHS alebo 
zvukovú bariéru

Schallpegelabnahme zwischen 2 
Orten, Begriff der üblicherweise zur 
Charakteresierung von Gehörschutz ver-
wendet wird.

Sound level 
meter

Zvukometer Schallpegelmesser
measurement instrument for the determina-
tion of the sound pressure level

nástroj na meranie hladiny akustického tlaku
Messinstrument zur Bestimmung des 
Schalldruckpegels

Sound power 
level

Hladina akustického 
výkonu

Schalleistungspegel

The sound power level LWA of a machine 
describes the sound energy emitted by a 
machine per unit time. It indicates how much 
air borne noise is generated by the source 
in total.

Hladina akustického výkonu LWA zariadenia 
popisuje akustickú energiu vysielanú zaria-
dením za určitú časovú jednotku. Určuje, koľko 
hluku sa celkovo vysiela zo zdroja. 

Der Schallleistungspegel LWA einer Maschine 
beschreibt die von ihr pro Sekunde abgest-
rahlte Schallenergie. Er beschreibt wieviel 
Luftschall insgesamt von der Quelle erzeugt 
wird.

Sound pressure 
Ievel

Hladina akustického 
tlaku

Schalldruckpegel
Measure of the volume of sound expressed 
in decibels.

miera objemu zvuku vyjadrená v decibeloch Ein Maß für die Lautstärke ausgedrückt in dB.

Sound proofing Tlmenie zvuku Schallminderung 
All actions undertaken to reduce sound, or 

inside a room or from one room to another.

všetky opatrenia uskutočnené s cieľom stlmiť 
zvuk alebo stlmiť zvuk vo vnútri priestoru alebo 
zvuk šíriaci sa z jedného priestoru do druhého

Lärmminderung nach Durchführung einer 
bestimmten Maßnahme.

Sound  
propagation

Šírenie zvuku Schallausbreitung See “Propagation of sound” pozri „Šírenie zvuku“ siehe Schallausbreitung

Sound reduction 
index

Index zníženia zvuku Schalldämmung
Ratio of the transmitted sound power to the 
incident sound power, in dB.

pomer vyslaného akustického výkonu k náhod-
nému akustickému výkonu vyjadrený v dB

Verhältnis zwischen einfallender und durch-
gehender Schallleistung ausgedrückt, in dB.

Sound source Zdroj zvuku Schallquelle origin or generating mechanism of sound pôvod alebo mechanizmus generovania zvuku
Ursprung oder Erzeugungsmechanismus 
von Schall

Speed of sound Rýchlosť zvuku Schallgeschwindig-keit The speed at which the sound waves travel rýchlosť, akou sa šíria zvukové vlny
Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
Schallwellen

Steady noise Ustálený hluk Stationäres Geräusch
Noise with fluctuations of sound pressure level 
less than 5dB during the period of observation 

hluk s kolísaním hladiny akustického tlaku 
menším ako 5 dB počas intervalu pozorovania

Geräusch dessen Schalldruckpegel sich 
innerhalb des Beobachtungszeitraumes sich 
weniger als 5dB ändert.

Threshold of 
hearing

Prah počutia Hörschwelle
Level of sound at which  a tone will just be 
detected.

hladina zvuku, pri ktorej dochádza k detekcii 
tónu

Schalldruckpegel ab der ein Ton gerade 
wahrgenommen wird.

Transmission 
coefficient

Koeficient prenosu Schalltransmissionsgrad
See “sound reduction index”, which is more 
suitable to use.

Pozri „index zníženia zvuku“, ktorý je vhodnejší 
na použitie.

siehe Schalldämmung

UItrasound Ultrazvuk Ultraschall
Any sound wave of frequency  higher than the 
normal frequeny range of hearing

akákoľvek zvuková vlna s frekvenciou vyššiou 
ako je bežný sluchový frekvenčný rozsah

Schallwelle mit einer Frequenz oberhalb des 
normalen Hörfrequenzbereiches.

Wave Vlna, vlnenie Welle
The pattern of disturbance traveling through 
the air caused by the sound source 

vzorec rušenia šíriaci sa vzduchom spôsobený 
zdrojom zvuku

Das Muster einer Störung die durch eine 
Schallquelle hervorgerufen sich durch die 
Luft ausbreitet.

Wave length Vlnová dĺžka Wellenlänge
The distance the sound wave travels to com-
plete one cycle 

Vzdialenosť, ktorú prekonáva zvuková vlna v 
rámci jedného cyklu.

Die Wellenlänge ist der Abstand von 
sich wiederholenden Elementen des 
Wellenmusters. 

Weighting curves Váhové krivky (filtre) Bewertungskurven
Frequency dependent correction of sound 
levels.

Vyrovnávanie akustických hladín v závislosti 
od frekvencie

Frequenzabhängige Korrektur des 
Schallpegels.
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Príloha II

PRáVNE PREDPISy, NORMy A ZDROJE ĎALšíCH INFORMáCIí 
O HLUKU

SMERNICE EÚ

  Smernice o ochrane zdravia a bezpečnosti 1.
pri práci

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na pod-
poru zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. 
Ú. v. ES L 183  z 29. júna 1989, s. 1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o 
vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk). 
Ú. v. EÚ L 42 z 15. februára 2003, s. 38.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o mini-
málnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystave-
nia pracovníkov rizikám vzniknutých pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie). 
Ú. v. EÚ L 177 zo 6. júla 2002, s. 13.

Smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych 
požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných 
zariadení pracovníkmi pri práci. 
Ú. v. ES L 393 z 30. decembra 1989, s. 13.

Smernica Rady 89/656/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych zdravo-
tných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochran-
ných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku. 
Ú. v. ES L 393 z 30. decembra 1989, s. 18.

Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných 
pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok. 
Ú. v. ES L 348 z 28. novembra 1992, s. 1.

Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci. 
Ú. v. ES L 216 z 20. augusta 1994, s. 12.

Odporúčanie Rady 2003/134/ES z 18. februára 2003 o zlepšení ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci samostatne zárobkovo činných osôb. 
Ú. v. EÚ L 53 z 28. februára 2003, s. 45.

Oznámenie Komisie 89/328/02 o implementácii smernice Rady  
89/656/EHS z 30. novembra 1989 týkajúce sa posudzovania 
bezpečnostných aspektov osobných ochranných prostriedkov so 
zreteľom na ich výber a používanie. 
Ú. v. ES C 328 z 30. decembra 1989, s. 3.

 Smernice o jednotnom trhu2.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. júna 1998 o 
aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa strojových 
zariadení. Ú. v. ES L 207 z 23. júla 1998, s. 1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o 
strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepra-
cované znenie). 
Ú. v. EÚ L 157 z 9. júna 2006, s. 24.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 
tykajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom 
na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo 
voľnom priestranstve. 
Ú. v. ES L 162 z 3. júla 2000, s. 1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 
2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii právny-
ch predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v prostredí 
pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve. 
Ú. v. EÚ L 344 z 27. decembra 2005, s. 44.

Smernica Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych pre-
dpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov.  
Ú. v. ES L 399 z 30. decembra 1989, s. 18.

VYBRANÉ NORMY

Normy EÚ

EN 458:2004 Chrániče sluchu – Ustanovenia pre výber, použitie, 
starostlivosť a údržbu – Dokument s poučeniami.

EN 1746:1998 Bezpečnosť strojov – Pokyny na navrhovanie kapitol o 
hluku v bezpečnostných normách.

EN ISO 3740:2000 Akustika – Určenie hladín akustického výkonu zdrojov 
hluku – Pokyny na používanie základných noriem. (Úvod sérií EN ISO 3741 
až 3747 a EN ISO 9614).

EN ISO 4871:1996 Akustika – Určenie a overenie hodnôt emisie hluku 
strojov a zariadení.
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EN ISO 9614 Akustika - Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku 
pomocou akustickej intenzity. Časť 1: Meranie v pevných bodoch (1995), 
Časť 2: Meranie skenovaním (1996), Časť 3: Presná metóda na meranie 
skenovaním (2002).

EN ISO 11200:1996 Akustika –  Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami 
- Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín 
akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených 
miestach. (Úvod sérií EN ISO 11201 až 11205).

EN ISO 11546:1995 Akustika – Určenie zvukovo-izolačných vlastností kry-
tov - Časť 1: Meranie v laboratórnych podmienkach (na účely deklarovania 
vlastností); Časť 2: Meranie v podmienkach in situ (na účely prevzatia a 
overovania vlastností).

EN ISO 11688 Akustika - Odporúčané postupy na navrhovanie 
nízkohlučných strojov a zariadení. Časť 1: Plánovanie (1995), Časť 2: Úvod 
do fyziky nizkohlučných konštrukcií (2001).

EN ISO 11689:1996 Akustika – Postup porovnávania údajov emisií hluku 
strojov a zariadení. 

EN ISO 11690 Akustika – Odporúčané postupy na navrhovanie 
nízkohlučných pracovísk vybavených strojovými zariadeniami, Časť 1: 
Stratégia znižovania hluku (1996), Časť 2: Opatrenia na znižovanie hluku 
(1996), Časť 3: šírenie zvuku a predpovedanie hluku na pracovisku (1997).

EN ISO 11821:1997 Akustika – Stanovenie útlmu zvuku odstrániteľnej 
zásteny na mieste uloženia (in situ).

EN ISO 11957:1996 Akustika - Určovanie zvukovo-izolačných vlastností 
kabín - Laboratórne meranie a meranie v podmienkach in situ.

EN ISO 12001:1996 Akustika – Hluk strojov a zariadení - Pravidlá na tvor-
bu a prezentáciu skúšobných postupov na určovanie hluku.

EN ISO 14163:1998 Akustika – Pokyny na znižovanie hluku tlmičmi.

EN ISO 14257:2001 Akustika – Meranie a opis parametrov distribučných 
kriviek priestorového zvuku na pracoviskách na vyhodnotenie ich aku-
stického výkonu.

EN ISO 15667:2000 Akustika – Pokyny na riedenie hluku zábranami a 
kabínami.

Medzinárodné normy

ISO 9612:1997 Akustika – Pokyny na meranie a hodnotenie hlukovej 
expozície v pracovnom prostredí.
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VNÚTROŠTÁTNE PRÁVNE PREDPISY 

ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ, KTORÝMI SA 

TRANSPONUJE SMERNICA 2003/10/ES

(k 31. decembru 2007)

BELGIQUE / BELGIË (Belgium)

Arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail. 
Moniteur Belge du 15 février 2006, page:08009-08016.

България / (Bulgaria)

Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина 
Държавен вестник,  бр. 95 от 14.08.1998 г.

Кодекс на труда 
Държавен вестник, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., 
бр. 6 от 22.01.1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм., бр. 30 от 
13.04.1990 г., бр. 94 от 23.11.1990 г., бр. 27 от 5.04.1991 г., доп., бр. 32 
от 23.04.1991 г., изм., бр. 104 от 17.12.1991 г., доп., бр. 23 от 19.03.1992 
г., изм. и доп., бр. 26 от 31.03.1992 г., доп., бр. 88 от 30.10.1992 г., изм. и 
доп., бр. 100 от 10.12.1992 г.; решение № 12 на Конституционния съд на 
рБ от 20.07.1995 г. - бр. 69 от 4.08.1995 г.; доп., бр. 87 от 29.09.1995 г., изм. 
и доп., бр. 2 от 5.01.1996 г., изм., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм. и доп., бр. 28 
от 2.04.1996 г., изм., бр. 124 от 23.12.1997 г., доп., бр. 22 от 24.02.1998 г.; 
решение № 11 на Конституционния съд на рБ от 30.04.1998 г. - бр. 52 
от 8.05.1998 г.; доп., бр. 56 от 19.05.1998 г., бр. 83 от 21.07.1998 г., бр. 108 
от 15.09.1998 г., изм. и доп., бр. 133 от 11.11.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 
г., доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 110 от 17.12.1999 г., изм. и доп., 
бр. 25 от 16.03.2001 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., бр. 105 от 8.11.2002 г., 
изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 86 
от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 
г., бр. 52 от 18.06.2004 г., бр. 19 от 1.03.2005 г., изм., бр. 27 от 29.03.2005 
г., доп., бр. 46 от 3.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., изм. и доп., 
бр. 83 от 18.10.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 
21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и 
доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., бр. 57 от 14.07.2006 г.

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на 
извършване на оценка на риска 
Държавен вестник, бр. 47 от 21.05.1999 г.

Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
Държавен вестник, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм., бр. 86 от 1.10.1999 г., 
бр. 64 от 4.08.2000 г., бр. 92 от 10.11.2000 г., бр. 25 от 16.03.2001 г., бр. 
111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2003 г., изм., бр. 114 от 
30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., бр. 76 от 20.09.2005 г., 
изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 13.06.2006 г.

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуря-
ване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свър-

зани с експозиция на шум 
Държавен вестник,  бр. 70 от 26.08.2005 г.

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здраво-
словни и безопасни условия на труд на работните места и при използ-
ване на работното оборудване 
Държавен вестник, бр. 88 от 8.10.1999 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., 
бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г., изм., бр. 37 от 
4.05.2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г.

ČESKá REPUBLIKA (Czech Republic)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů 
Sbírka zákonů č. 262/2006, strana 3146, částka  84, ze dne 7. 6. 2006. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
Sbírka zákonů č. 309/2006, strana 3789, částka  96, ze dne 22. 6. 2006. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpeč-
nostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Sbírka zákonů č. 11/2002, strana 314, částka  6, ze dne 15. 1. 2002. 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
Sbírka zákonů č. 148/2006, strana 1842, částka  51, ze dne 21.4.2006.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních textů, podmín-
ky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních 
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
Sbírka zákonů č. 432/2003, strana 7210, částka  142, ze dne 15.12.2003. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdra-
ví zaměstnanců při práci 
Sbírka zákonů č. 361/2007, strana 5086, částka  111, ze dne 28. 12. 2007.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných tech-
nických požadavcích na výstavbu 
Sbírka zákonů č. 137/1998, strana 6594, částka  49, ze dne 1.7.1998.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví 
postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických 
zařízení, která tyto nemoci uznávají 
Sbírka zákonů č. 342/1997, strana 7004, částka  113, ze dne 31.12.1997. 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
Sbírka zákonů č. 20/1996, strana 74, částka  7, ze dne 30.3.1966.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Sbírka zákonů č. 258/2000, strana 3622, částka  74, ze dne 11.8.2000.



150

PRíLOhy

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από το Θόρυβο) 
Κανονισμοί του 2006  
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρ.4124, 28.7.2006

DANMARK (Denmark)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj 
(Støjbekendtgørelsen). 
BEK nr 18 af 09/01/2006 
Lovtidende A, 24/1/2006

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse 
med arbejdet. 
BEK nr 63 af 06/02/2006), 
Lovtidende A, 6/2/2006

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med 
arbejdet på havanlæg 
BEK nr 54 af 31/01/2006 
Lovtidende A, 10/2/2006

DEUTSCHLAND (Germany)

Verordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/
EG zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und 
Vibrationen Vom 6. März 2007 
Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGB 1) vom 08/03/2007 num.: 8, S.00261-00277.

EIRE (Ireland)

Safety, Health and Welfare at Work (Control of Noise at Work) Regulations 2006 
Statutory Instrument No. 371 of 2006

EESTI (Estonia)

Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite paramee-
trite mõõtmise kord - Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määrus nr 54 
RTI, 07.02.2002, 15, 83

Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, 
töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord - Vabariigi Valitsuse 
12. aprilli 2007. a määrus nr 108 
RTI, 27.04. 2007, 34, 214

Eλλαδα (Greece)

Προεδρικό Διάταγμα ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 149. Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας 
και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 
προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με 

την οδηγία 2003/10/ΕΚ 
(ΦΕΚ (Tefchos A), no 159, p. 1657).

ESPAÑA (Spain)

Real Decreto  286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Boletín Oficial del Estado,n° 60/2006 de 11 marzo de 2006, p. 9842-9848

Corrección de errores del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición al ruido. 
Boletín Oficial del Estado, n° 62/2006, de 14 marzo de 2006, p.10170

Corrección de errores del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición al ruido. 
Boletín Oficial del Estado, n° 71/2006, de 24 marzo de  2006, p.11535

FRANCE

Décret No 2006-892 du 19 juillet 2006 du Ministère de l’emploi, de la cohé-
sion sociale et du logement relatif aux prescriptions de sécurité et de santé 
applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et 
modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) 
JORF, du 20 juillet 2006

Arrêté du 19 juillet 2006 du Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et 
du logement pris pour l’application des articles R. 231-126, R. 231-128 et R. 
231-129 du code du travail 
JORF, du 29 juillet 2006

ITALIA (Italy)

Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195, Attuazione della direttiva 
2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici (rumore)  
Gazetta ufficiale del 30 maggio 2006, N° 124, p. 3.

LATVIJA (Latvia)

Ministru kabineta noteikumi nr. 66 “Darba aizsardzības prasības 
nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”  
Latvijas Vēstnesis Nr. 21, 2003. gada 7. februāris

LIETUVA (Lithuania)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-520 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami 
lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji 
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reikalavimai“ patvirtinimo“ 
Valstybės žinios, 2003.09.12, Nr.: 87

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-103/V-265 „Dėl 
darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ 
Valstybės žinios, 2005.04.26, Nr.: 53

LUXEMBOURG

Règlement grand-ducal du 6 février 2007  
1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives 
à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 
2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concer-
nant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du 
travail 
Mémorial luxembourgeois du 2 mars 2007, A - N° 23, p. 527-532.

MAGyARORSZAG (Hungary)

Az egészségügyi miniszter  66/2005. (XII. 22.) EüM  rendelete  a munka-
vállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről, 
Magyar Közlöny, 22/12/2005, 2005/166, sz., 10515-10524.

MALTA

L.N. 158 of 2006 Occupational Health and Safety Authority Act (CAP. 424) 
Work Place (Minimum Health and Safety Requirements for the Protection 
of Workers from Risks resulting from Exposure to Noise) Regulations, 2006 
The Malta Government Gazette No. 17947 – 28 July 2006, p. 02873-02892   

NEDERLAND (Netherlands)

Besluit van 25 januari 2006 tot wijziging van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, houdende regels met betrekking tot de 
blootstelling van werknemers aan de risico’s van lawaai 
Staatsblad - van 09/02/2006, nr. 56.

ÖSTERREICH (Austria)

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz der 
Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten (Bauarbeiterschutz-
Verordnung - Bau-V)  
LGBl. für Tirol n° 141 vom 30/12/2003 p. 491 

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz 
jugendlicher Bediensteter (Jugendbedienstetenschutz-Verordnung - 
JBed-V) 
LGBl. für Tirol n° 140 vom 30/12/2003 p. 489

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über persön-
liche Schutzausrüstungen und Dienstbekleidung (Persönliche- 
Schutzausrüstungs-Verordnung - PSA-V) 
LGBl. für Tirol n° 139 vom 30/12/2003 p. 487

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz 
der Bediensteten vor Gefährdung durch bestimmte physikalische 
Einwirkungen am Arbeitsplatz (Verordnung über physikalische 
Einwirkungen - VPhE) 
LGBl. für Tirol n° 138 vom 30/12/2003 p. 480

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über den Schutz 
der Bediensteten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln (Arbeitsmittel-
Verordnung - Am-V) 
LGBl. für Tirol n° 135 vom 30/12/2003 p. 466

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über besondere 
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis 
(Fachkenntnisse-Verordnung - Fachk-V) 
LGBl. für Tirol n° 134 vom 30/12/2003 p. 465

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzkennzeichnung (Kennzeichnung-Verordnung 
- Kenn-V) 
LGBl. für Tirol n° 133 vom 30/12/2003 p. 463

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die 
Präventivfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer und 
Brandschutzbeauftragten (Präventivdienst-Verordnung - PrävD-V) 
LGBl. für Tirol n° 130 vom 30/12/2003 p. 455

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die 
Sichereits- und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige 
Dokumentationspflichten (Dokum. Verord. -Dok-V) 
LGBl für Tirol n° 132 vom 30/12/2003 p. 461 

Verordnung der Landesregierung vom 16/12/2003 über die 
Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (Gesundheitsüberwachung- GÜ-V) 
LGBl für Tirol n° 131 vom 30/12/2003 p. 458 

Gesetz vom 02/07/2003 über den Schutz der Bediensteten in 
den Dienststellen des landes Tirol, der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände (Tiroler Bedienstetenschutzgesetz 2003 - TBSG 2003) 
LGBl. Tirol n° 75 vom 02/09/2003 p. 275

Landesverfassungsgesetz und Gesetz vom 18. November 2004, mit dem 
die Kärntner Landesverfassung geändert wird und ein Gesetz über die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der in den Dienststellen des Landes, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände beschäftigten Bediensteten 
(Kärntner Bedienstetenschutzgesetz 2005 – K-BSG) erlassen wird  
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 03/02/2005, num.: 7/2005.

Verordnung der Oö. Landesregierung über den Schutz der Bediensteten 
vor Gefährdung durch bestimmte physikalische Einwirkungen (Oö. 
Verordnung über physikalische Einwirkungen PhysEV)Landesgesetzblatt 
(LGBl.) vom 31/03/2005, num.: 14/2005.
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Oberösterreichisches Dienstrechtsänderungsgesetz 2005 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 06/05/2005, num.: 49/2005.

Gesetz, mit dem die Landarbeitsordnung 2000 geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 11/05/2005, num.: 61/2005.

Verordnung, mit der die Land- und forstwirtschaftliche Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz-Verordnung geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 15/08/2005, num.: 62/2005.

Gesetz der Steiermärkischen Landesregierung vom 5. Juli 2005 , mit dem 
die Steiermärkische Landarbeitsordnung 2001 (STLAO 2001) geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 18/10/2005, num.: 102/2005.

Oberösterreiche Gemeinde-Verordnung über physikalische Einwirkungen 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 30/11/2005, num.: 121/2005.

Oberösterreiche Gemeindebediensteten-Schuztgesetz-Novelle 2003 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 29/08/2003, num.: 99/2003.

Gesetz, mit dem die Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 28/12/2005, num.: 104/2005.

Verordnung Lärm und Vibrationen – VOLV sowie Änderung der 
Bauarbeiterschutzverordnung und der Verordnung über die 
Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz 
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) vom 25/01/2006, 
num.: II Nr. 22/2006.

Gesetz vom 14. Dezember 2005, mit dem die Salzburger 
Landarbeitsordnung 1995 geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/02/2006, num.: 21/2006.

Gesetz, mit dem die Wiener Landarbeitsordnung 1990 geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.), vom 14/02/2006, num.: 11/2006.

Verordnung der Bundesregierung über den Schutz der Bediensteten vor 
der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (B-VOLV) 
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) vom 28/02/2006, 
num.: II Nr. 90/2006.

Verordnung der Wiener Landesregierung über den Schutz der in 
Dienststellen der Gemeinde Wien beschäftigten Bediensteten vor der 
Gefährdung durch Lärm und Vibrationen und mit der die Verordnung 
der Wiener Landesregierung über die Gesundheitsüberwachung am 
Arbeitsplatz in Dienststellen der Gemeinde Wien geändert wird  
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 13/03/2006, num.: 22/2006.

Gesetz vom 14. Februar 2006, mit dem die Steiermärkische 
Landarbeitsordnung 2001 (STLAO 2001) geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 14/02/2006, num.: 55/2006.

NÖ Bediensteten-Schutzverordnung 2003 (NÖ BSVO 2003) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 22/05/2006, num.: 2015/1-1.

Gesetz vom 20. April 2006, mit dem die Burgenländische 
Landarbeitsordnung 1977 geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/06/2006, num.: 27/2006.

Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der die Verordnung der 
Wiener Landesregierung über die Gesundheitsüberwachung in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben geändert wird 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 23/06/2006, num.: 38/2006.

Verordnung der Wiener Landesregierung über den Schutz der 
Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen in land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (Wiener 
Verordnung Lärm und Vibrationen in der Land- undForstwirtschaft - Wr. 
VOLV Land- und Forstwirtschaft) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 30/06/2006, num.: 39/2006.

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 30. Juni 2006 über den 
Schutz der Landes- und Gemeindebediensteten sowie der Dienstnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft gegen Gefährdung durch Einwirkungen von 
Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibrationenschutz-Verordnung – LäVib-V) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 20/07/2006, num.: 58/2006.

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung über den Schutz der 
Bediensteten vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (L-VOLV) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 22/09/2006, num.: 48/2006.

Verordnung vom 10. Oktober 2006 zum Schutz der DienstnehmerInnen 
vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen (VOLV-Lufw) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 30/10/2006, num.: 127/2006.

Verordnung der Landesregierung über den Schutz der Landes- und 
Gemeindebediensteten vor der Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen (Lärm und Vibrationen) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 24/10/2006, num.: 47/2006.

Verordnung über die Gesundheitsüberwacheung in der Land- und 
Forstwirtschaft 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 20/12/2006, num.: 63/2006.

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 6. Dezember 
2006, über den Schutz der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in 
der Land- und Forstwirtschaft vor der Gefährdung durch Lärm und 
Vibrationen 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 20/12/2006, num.: 62/2006.

Verordnung über die Gesundheitsüberwachung in land-und forstwirt-
schaftlichen Betrieben 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 27/11/2006, num.: 9020/13-1.

Verordnung über den Schutz der Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 27/11/2006, num.: 9020/16-0.

Verordnung der Oö. Landesregierung über den Schutz der 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft 
vor Gefährdung durch Lärm und Vibrationen 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 30/11/2006, num.: 121/2006.
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Gesetz über eine Änderung des Landes- und Gemeindebediensteten-
Schutzgesetzes 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/01/2007, num.: 5/2007.

Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 22. Dezember 2006 
über die Überwachung der Gesundheit von Bediensteten des Landes, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Bediensteten in 
der Land- und Forstwirtschaft (Salzburger Gesundheitsüberwachungs-
Verordnung – S.GÜV) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 25/01/2007, num.: 3/2007.

Verordnung über die Durchführung des Bedienstetenschutzes im Bereich 
der Dienststellen des Landes 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 21/11/2006, num.: 135/2006.

Verordnung der Kärntner Landesregierung über die Durchführung des 
Bedienstetenschutzes im Bereich der Dienststellen des Landes, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände (K-BSDV) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/03/2007, num.22/2007.

Verordnung der Agrarbezirksbehörde Bregenz über den Schutz der land- 
und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer vor der Gefährdung durch physi-
kalische Einwirkungen (Lärm und Vibrationen) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 24/03/2007, num.: ABl.Nr. 12/2007.

Verordnung der Kärntner Landesregierung über den Schutz der 
Dienstnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vor der Gefährdung durch 
Lärm und Vibrationen 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 16/03/2007, num.: 21/2007.

NÖ Landarbeitsordnung 1973 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 30/12/2005, num.: 9020-22.

Verordnung der Oö. Landesregierung über die Gesundheitsüberwachung 
in der Land- und Forstwirtschaft (Oö. VGÜ-LF) 
Landesgesetzblatt (LGBl.) vom 30/04/2007, num.: 31/2007.

Kodex zur Lärmreduktion im Musik- und Unterhaltungssektor 
Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.) vom 01/02/2007.

POLSKA (Poland)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy 
Dz. U. z 2001 r. Nr 37, poz. 451

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 
1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy 
Dz. U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1057

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 
1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewi-
dzianych w Kodeksie pracy 
Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby 
medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania 
Dz. U. z 2003 r. Nr 37, poz. 328

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 
1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny 
pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania 
Dz. U. z 1997 r. Nr 120, poz. 768

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 
r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  
Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu 
chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach 
zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodo-
wych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach  
Dz. U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 
Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w spra-
wie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy 
Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elemen-
tów bezpieczeństwa  
Dz. U. z 2003 r. Nr 91, poz. 858

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
Dz. U. z 2005 r. Nr 73, poz. 645

Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz zmia-
nie niektórych innych ustaw 
Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw 
Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw 
Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z nara-
żeniem na hałas lub drgania mechaniczne  
Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 
wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania 
przy niektórych z tych prac 
Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom 
Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092

PORTUGAL

Decreto - Lei no. 182/2006 de 6 de Setembro que transpõe para a ordem 
jurídica interna a Directiva n.º 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e 
de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos 
agentes físicos (ruído) 
Diário da República, Ia série, n° 172, de 6 de Setembro de 2006, p. 6584-6598

ROMÂNIA (Romania)

Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot 
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Aggiornate al 1 aprile 2003  
Website: www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidaru-
more.pdf

Linee Guida per l’applicazione dell’art.41 del Decreto Legislativo 277/91 
ISPESL.– Italy ISPESL 
Website: www.asl.bergamo.it

Manuale di acustica 
R.Spagnolo.– Italy UTET, Torino 2001.– 

Rumore: rischi e prevenzione: Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposi-
zione durante il lavoro 
R.Dubini.– Italy IPSOA 1999. 
“ISL-Igiene & Sicurezza del Lavoro” n.5 

Rumore e vibrazioni Linee guida per la corretta applicazione della legisla-
zione negli ambienti di lavoro 
O. Nicolini; P. Nataletti ; A. Peretti 
Italy Regione Emilia-Romagna - Az. USL 
ISPESL - AIA-Gaa 1999.

Rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, onde elettromagnetiche - 
Valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro 
O. Nicolini; P. Nataletti ; A. Peretti; D. Ferrari. 
Italy Regione Emilia-Romagna - Az. USL 
ISPESL - INAIL 2002.

http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidarumore.pdf
http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidarumore.pdf
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LATVIJA (Latvia)

Ar darba vides troksni saistîto risku novçrtçðanas un novçrðanas vadlînijas 
Valsts darba inspekcijâ.– Latvia Valsts darba inspekcijâ 2003.– 47

LIETUVA (Lithuania)

LUXEMBOURG

MAGyARORSZáG (Hungary)

MALTA

NEDERLAND (Netherlands)

ÖSTERREICH (Austria)

Gehörschützer 
Sicherheitsinformation der AUVA.– Austria AUVA .– 13 p. 
HUB - M 700  - 0502 Aktualisierte Auflage 

Gesetzliche Bestimmungen für Lärmbetriebe  
Sicherheitsinformation der AUVA. Austria AUVA 24 
M 019 Sicherheit Kompakt

Lärm Gefahren ermitteln & beseitigen 
Sicherheitsinformation der AUVA.– Austria AUVA .– 9 p. 
HUB E 8 1103 Auflage  EVALUIERUNG

POLSKA (Poland)

Dźwięk i jego percepcja: Aspekty fizyczne i psychoakustyczne 
E. Ozimek  
Poland PWN Poznań 2002.–

Metody aktywnej redukcji hałasu  
Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzynski, W. Zawieska. 
Poland CIOP-PIB 2001.

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem 
Z. Engel 
Poland PWN Warszawa 2001.– 

Ocena ryzyka zawodowego Podstawy metodyczne 
Poland CIOP-PIB 2004.

Percepcja dźwięku przy prawidłowym i uszkodzonym funkcjonowaniu ucha 
wewnętrznego 
J. Zera. 
Poland CIOP-PIB 2001.

Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy 
E. Kotarbinska. 
Poland CIOP-PIB 2001

PORTUGAL

SLOVENIJA (Slovenia)

SLOVENSKá REPUBLIKA (Slovakia)

SUOMI (Finland)

SVERIGE (Sweden)

För utbildning och praktisk bullerdämpning (CD Rom) 
Prevent, Art. Nr 772;  ISBN: 91-7522-919-6

Fight the Noise : examples of methods and solutions within companies and 
institutions in Sweden/  
The Sweddish Work Environment Fund.– Sweden The Sweddish Work 
Environment Fund 1990.

Farligt buller i jordbruket/  Kurt Öberg, Claes Jonsson, Olle Norén.– Sweden JTI 
– Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2003.– 40 p. 
JTI-rapport, Lantbruk & Industri, 317 

Farligt buller i jordbruket - Enkätundersökning och Pilotstudie för bullermätning 
Citera oss gärna, men ange källan  
Kurt Öberg - Claes Jonsson - Olle Norén. 
Sweden JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 2003. 
ISSN: 1401-4963

Noise, Analysis and solutions (CD english and swedish/) 
PREVENT.– Sweden PREVENT. 
SEK 295

Buller och bullerbekämpning 
Arbetsmiljöverket, best. nr H3 
ISBN 91-7464-414-9 
http://www.av.se/webbshop/produktlista.asp?kID=9&skID=51

UNITED KINGDOM

Acoustics and Noise Control 
B J Smith, R J Peters and S Owen. 
UK Longman 1995

Acoustics for You 
J Prout, and G Bienvenue 
UK Robert E. Krieger Publishing Co 1990

http://www.av.se/webbshop/produktlista.asp?kID=9&skID=51


PRíLOhy

161

A Guide to Exposure to Noise in the Entertainment Industry 
HSA.– UK HSA .– 8 p. 
http://www.hsa.ie/publisher/storefront/product_detail.jsp?dir_itemID=14

Engineering Noise Control Theory and Practice (Second Edition) 
DA Bies & C H Hansen. 
UK E and FN Spon 1996.

Foundations of Engineering Acoustics 
F Fahy 
UK Academic Press 2000

Fundamentals of Acoustics 
L Kinsler, A Frey, A Coppens, and J Sanders 
UK Wiley 1999

Noise at Work: Guidance for employers on the Control of Noise at Work 
Regulations 2005 
Leaflet INDG362(rev1) 
ISBN 0 7176 6165 2 – HSE 2005 Available from HSE Books.

Noise Control in Industry 
Sound Research Laboratories. 
UK E and FN Spon.

Perceptual consequences of cochlear damage 
B.C.J. Moore. 
UK OXFORD 1995.

Proposal for new Control of Noise at Work. 
Regulations implementing the Physical agents (Noise) Directive (2003/10/EC) 
Consultative document 2004. 
CD196 C50 04/04 
Website: www.hse.gov.uk/condocs/

Protect your hearing or lose it! 
Pocket card (INDG363(rev1)) 
ISBN 0 7176 6166 0 - HSE 2005 – available from HSE books.

Sound solutions: Techniques to reduce noise at work 
HSE Books. 
UK HSE Books 1995. 
ISBN 0717607917

Woods Practical Guide to Noise Control 
Ian Sharland. 
UK Wood Acoustics, 1979.

Other non-EU countries

CANADA

Réduire le bruit en milieu de travail 
Canada CSST 2002. 
DC 300-304

SWITZERLAND

Call centres – A measurement headache 
Institute of Acoustics Publication.–  Institute of Acoustics Publication 2003. 
no. 1178

Chemical exposure as a risk factor for hearing loss 
T. Morata.–  Journal of the Occupational and Environmental Medicine 2003. 
45, 675 – 682

Dangers du bruit pour l’ouïe à l’emplacement de travail  
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents SUVA 
Switzerland SUVA 1997.

Engineering Noise Control 
D.A.Bies & C.H. Hansen.-  1998.

Industrielle Raumakustik 
W. Lips. 
Switzerland Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
(SUVA) 1989.

Musique et troubles de l’ouïe : 13ème édition  
SUVA. 
Switzerland SUVA 2001.– 15 p. 
84001.f.

The role of otoacoustic emission in screening and evaluation of noise damage 
”Am. J. Ind. Med.” n°37 (1): 112 – 120 
D. Prasher; W. Sulkowski.–  2000.

USA

An Introduction to psychology of hearin 
B.C.J. Moore 
Academic Press 2003

Handbook of Noise Control 
C.M.Harris  
USA Mc Graw-Hill 1979

Handbook of Acoustical Measurements and Noise Contro 
Third Edition - Acoustical Society of America 
USA C Harris 1998

Noise and hearing conseservation manual 
American Industrial Hygiene Association. – USA 
E Berger, W Ward, J Morrill, L Royster - 1986

Noise and Vibration Control 
L.L. Beranek. 
USA Institute of Noise Control Engineering, 1998.

Noise and Vibration Control 
Institute of Noise Control Engineering. 
USA Leo Beranek 1988.

http://www.hsa.ie/publisher/storefront/product_detail.jsp?dir_itemID=14
http://www.hse.gov.uk/condocs/
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Sound and Hearing 
S. S. Stevens, F. Warshofsky 
Life Science Library 1972

The Noise Manual, Fifth Edition 
American Industrial Hygiene Association.– USA 
E Berger, L Royster, J Royster, D Driscoll, and M Layne, 2000.

International institutions

World Health Organisation

Occupational exposure to noise: evaluation , prevention and control 
World Health Organisation/ Federal Institute for Occupational Safety 
Health 
B Goelzer, C Hansen, G Sehrndt 2001.

Concawe

Factors potentially affecting the hearing of petroleum industry workers 
P. Hoet; M. Grosjean; C. Somaruga  - Concawe’s Health Management 
Group 
CONCAWE – Bruwwels 2005.
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INTERNETOVÉ STRÁNKI

European Union

Web site on Directorate General ”Employment, Social affairs and Equal 
opportunities” 
Unit Health, Safety and Hygiene at work:  
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/index_
en.htm

Web site on Directorate General ”Enterprise and Industry”: 
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/ppe/index.htm

European Agency for Safety and Health at Work (EU): 
http://osha.europa.eu/

Statistics and Figures: 
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/statistics_
en.htm

EUR-LEX (EU): 
http://eur-lex.europa.eu/

Documents and Publications: 
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/docs_en.htm

Accidents at work and work-related health problems:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_
details/publication?p_product_code=KS-BP-02-002-3A

Data on accidents at work and occupational diseases: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_
and_safety_at_work/database

Accidents at work in the EU 1998-1999: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_
details/publication?p_product_code=KS-NK-01-016

Work-related health problems in the EU 1998-1999: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_
details/publication?p_product_code=KS-NK-01-017 

European Acoustics Association (EU) 
http://www.eaa-fenestra.org/

Hear-it. (EU): 
http://www.hear-it.org

BELGIQUE / BELGIË (Belgium)

Institut pour la prévention, la protection et le bien-être au travail 
PREVENT. (BE) 
http://www.prevent.be

Le Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail. (BE) 
http://www.meta.fgov.be/

Comité national d’action pour la sécurité et l’hygiène dans la construction 
CNAC (BE)  
http://www.cnac.be

Institut National de Recherche sur les conditions de travail INRCT (BE)
http://www.inrct.be

ČESKá REPUBLIKA (Czech Republic)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce - VUVB (CZ) 
http://www.vubp.cz

Centrum hygieny prace e memoci z povolani (CZ) 
http://www.szu.cz/chpnp/

Centrum informaci a vzdelavani ochrany prace  - CIVOP (CZ) 
http://www.civop.cz

Statni zdravotni ustav  - SZU (CZ) 
http://www.szu.cz

Statni zdravotni ustav/Centrum pracovniho lekarstvi  
http://www.szu.cz

Vyzkumny ustav bezpecnosti práce 
http://www.vubp.cz

Oborovy portal bezpecnosti a ochrany zdravi při praci 
http://www.bozpinfo.cz

Ceska akusticka spolecnost 
http://www.czakustika.cz

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

DANMARK (Denmark)

Arbejdstilsynet. (DK)  
http://www.arbejdstilsynet.dk/

Arbejdsulykker. (DK)  
http://www.arbejdsulykker.dk/ 

Arbejdsmiljoinstituttet - AMI (DK) 
http://www.ami.dk

http://www.eaa-fenestra.org/
http://www.eaa-fenestra.org/
http://www.hear-it.org
http://europe.osha.eu.int/data/products/Newoshinfo_204
http://www.prevent.be
http://www.meta.fgov.be/
http://www.cnac.be
http://www.inrct.be
http://www.vubp.cz
http://www.szu.cz/chpnp/
http://www.civop.cz
http://www.szu.cz
http://www.szu.cz
http://www.vubp.cz
http://www.bozpinfo.cz
http://www.czakustika.cz
http://www.arbejdstilsynet.dk/
http://www.arbejdsulykker.dk/
http://www.ami.dk


164

PRíLOhy

United Federation of Danish Workers 3F 
http://www.agrinoise.com/

DEUTSCHLAND (Germany)

Aktion „Schluss mit Lärm!“  
www.schluss-mit-laerm.de 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). (DE) 
http://www.baua.de 

BürgerportalArbeitsschutz NRW. (DE) 
http://www.arbeitsschutz.nrw.de/

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG). (DE) 
http://www.hvbg.de/ 
http://www.bg-laerm.de

Informationen der Bundesländer  
http://lasi.osha.de/de/gfx/index.php  
http://bb.osha.de/de/gfx/good_practice/gefaehrdungskategorien.php 

Jugend will sicher leben (DE)  
http://www.jugend-will-sich-erleben.de/

Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin - BGFA (DE) 
http://www.bgfa.ruhr-uni-bochum.de

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA (DE) 
http://www.hvbg.de/d/bia/index.html

EIRE (Ireland)

Health and Safety Authority (HSA). (IR)  
http://www.hsa.ie

EESTI (Estonia)

EλλΑΔΑ (Greece)

Elliniko Institoyto yghienis Kai Asfaleias Tis Erghasias - ELINyAE (GR) 
http://www.elinyae.gr

ESPAÑA (Spain)

Instituto Nacional De Seguridad E Higiene En El Trabajo (INSHT). (ES) 
http://www.mtas.es/insht/ 

Instituto de Acústica (ES) 
http://www.ia.csic.es/index.htm 
http://www.ruidos.org/

Asociacion  de Mutuas de Accidentes de Trabajo  - AMAT (ES) 
http://www.amat.es

Asociacion para la prevencion de accidentes - APA (ES) 
http://www.apa.es

Recursos sindicales de CC.OO. - ISTAS (ES)  
http://www.istas.net/sl/rs/cuers.htm 

Unión General de Trabajadores (UGT). (ES)  
http://www.ugt.es/ 

 FRANCE

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS). (France) 
http://www.inrs.fr 

Société Française d’acoustique. (France) 
http://www.sfa.asso.fr/ 

Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit. (France)  
http://www.infobruit.org/ 

Audition Info. (France) 
http://www.audition-info.org/ 

Association de prevention des traumatismes auditifs. (France)  
http://audition-prevention.org/site/sommaire.html 

Agence National pour l’Amélioration des Conditions de Travail - ANACT (FR) 
http://www.anact.fr

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics - OPPBTP (FR) 
http://www.oppbtp.fr

ITALIA (Italy)

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. (ISPESL) (IT)  
http://www.ispesl.it 

Associazione Italiana fra Addeti alla Sicurezza - AIAS (IT) 
http://www.aias-sicurezza.it

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - 
INAIL (IT)  
http://www.inail.it

LATVIJA (Latvia)

LIETUVA (Lithuania)

SODRA (LT) 
http://www.sodra.lt

http://www.agrinoise.com/
http://www.schluss-mit-laerm.de
http://www.arbeitsschutz.nrw.de/
http://www.hvbg.de/
http://www.bg-laerm.de
http://lasi.osha.de/de/gfx/index.php 
http://bb.osha.de/de/gfx/good_practice/gefaehrdungskategorien.php 
http://www.jugend-will-sich-erleben.de/
http://www.bgfa.ruhr-uni-bochum.de
http://www.hvbg.de/d/bia/index.html
http://www.hsa.ie
http://www.elinyae.gr
http://www.mtas.es/insht/
http://www.ia.csic.es/index.htm
http://www.ruidos.org/
http://www.amat.es
http://www.apa.es
http://www.istas.net/sl/rs/cuers.htm
http://www.ugt.es/
http://www.inrs.fr
http://www.sfa.asso.fr/
http://www.infobruit.org/
http://www.audition-info.org/
http://audition-prevention.org/site/sommaire.html
http://www.anact.fr
http://www.oppbtp.fr
http://www.ispesl.it
http://www.aias-sicurezza.it
http://www.inail.it
http://www.sodra.lt
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LUXEMBOURG

Association d’Assurance contre les Accidents - AAA (LUX) 
http://www.aaa.lu

MAGyARORSZAG (Hungary)

Munkavedelmi Kutatasi Kozalapitvany - MKK (HU) 
http://www.mkk.org.hu

MALTA

NETHERLAND (Nederlands)

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten - NCVB (NL) 
http://www.beroepsziekten.nl

TNO Arbeid (NL) 
http://www.nia.tno.nl 
http://www.tno.nl

ÖSTERREICH (Austria)

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA). (Austria): 
http://www.auva.or.at 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA). (Austria) 
http://www.bmwa.gv.at/ 

POLSKA (Poland)

Centralny Instytut Ochrony Pracy  (Central Institute for Labour Protection 
– National Research Institute)- CIOP (PL) 
http://www.ciop.pl

PORTUGAL

Centro Nacional de protecçao contra os riscos profissionais  - CNPRP (PT) 
http://www.seg-social.pt

Instituto para Segurança, Higiene e Saùde no Trabalho - ISHST (PT) 
http://www.idict.gov.pt

Instituto Superior Tecnico - IST (PT) 
http://www.ist.utl.pt

SLOVENIJA (Slovenia)

Zavod Republike Lovenije za Varstvo pri delu - ZVD (SI) 
http://www.zvd.si

SLOVENSKá REPUBLIKA (Slovakia)

SUOMI (Finland)

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health, FIOH) (FI) 
http://www.occuphealth.fi/ 
http://www.ttl.fi

SVERIGE (Sweden)

Arbetslivsinstitutet  - NIWL (SE)  
http://www.niwl.se 
http://www.arbetslivsinstitutet.se

Arbetsmiljöverket – SWEDISH WORK ENVIRONMENT AUTHORITy (SE) 
http://www.av.se

UNITED KINGDOM

Health and Safety Executive (HSE). (UK) 
http://www.hse.gov.uk 

Health and Safety Laboratory HSL (UK) 
http://www.hsl.gov.uk

Health and Safety Executive - Northern Ireland. (UK)  
http://www.hseni.gov.uk/ 

RNID (UK)  
http://www.rnid.org.uk/

Office of Public Sector Information (OPSI) (UK)  
http://www.opsi.gov.uk/ 

Centre for Occupational and Environmental Health (University of 
Manchester) 
http://www.coeh.man.ac.uk/teaching_learning/resources/nihl.php

Department for Trade and Industry – Noise emission standards for 
outdoor machinery 
http://www.dti.gov.uk/strd/outdoors.html

TUC. (UK)   
http://www.tuc.org.uk/ 

Association of Noise Consultants 
http://www.association-of-noise-consultants-co-uk

Faculty of Occupational Medicine 
http://www.facoccmed.ac.uk

http://www.aaa.lu
http://www.mkk.org.hu
http://www.beroepsziekten.nl
http://www.nia.tno.nl
http://www.auva.or.at
http://www.bmwa.gv.at/
http://www.ciop.pl
http://www.seg-social.pt
http://www.idict.gov.pt
http://www.ist.utl.pt
http://www.zvd.si
http://www.occuphealth.fi/
http://www.ttl.fi
http://www.niwl.se
http://www.av.se
http://www.hse.gov.uk
http://www.hsl.gov.uk
http://www.hseni.gov.uk/
http://www.rnid.org.uk/
http://www.opsi.gov.uk/
http://www.coeh.man.ac.uk/teaching_learning/resources/nihl.php
http://www.dti.gov.uk/strd/outdoors.html
http://www.tuc.org.uk/
http://www.association-of-noise-consultants-co-uk
http://www.facoccmed.ac.uk
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Other non EU countries

SWITZERLAND

Schweizerische Unfallversicherunganstalt - SUVA (CH) 
http://www.suva.ch

Cercle Bruit (CH) 
http://www.cerclebruit.ch/

International Institutions

International Labour Office 
http://www.ilo.org/  
http://www.ilo.org/public/english/publication.htm 
http://www.itcilo.org/pub/page_main.php?VersionID=2&ContentTy
peID=84

World Health Organization 
http://www.who.int/en/

Fast Noise and Vibration Information 
http://www.noisenet.org/

Audition-info.org 
www.audition-info.org

Organisation mondiale de la santé - Bureau régional de l’Europe - 
Programme Bruit et santé 
www.euro.who.int/Noise

Concawe  
http://www.concawe.org/Content/Default.asp?PageID=3

http://www.suva.ch
http://www.cerclebruit.ch/
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/public/english/publication.htm
http://www.itcilo.org/pub/page_main.php?VersionID=2&ContentTypeID=84
http://www.itcilo.org/pub/page_main.php?VersionID=2&ContentTypeID=84
http://www.who.int/en/
http://www.noisenet.org/
http://www.audition-info.org/
http://www.audition-info.org/
http://www.euro.who.int/Noise
http://www.euro.who.int/Noise
http://www.euro.who.int/Noise
http://www.concawe.org/Content/Default.asp?PageID=3
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Mr Mario ALVINO (Chairman)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Via Fornovo 8
IT - 00192  ROMA
Tel.: +39 (06) 36 75 42 91
Fax : +39 (06) 36 75 48 86
E-mail: Malvino@welfare.gov.it

Mr Sven BERGTRÖM
LANDSORGANISATIONEN 
Barnhusgatan 18
S - 105 53  STOCKHOLM
Tel.: +46 (08) 79 62 654
Fax : +46 (08) 79 62 549
Email: Sven.Bergostrom@lo.se

Ms Mirjam CORONEL-TIMMERMANS
Coordinator
ARBO CONVENANT ORKESTEN
Sarphatikade 13
NL- 1017  WV AMSTERDAM
Tel: + 31 (020) 6277952
Fax: + 31 (020) 4226913
Email: mcoronel@orkestengehoor.nl

Mrv Thomas DAyAN
Fédération Internationale des Musiciens
Secrétaire général adjoint
21 bis, rue Victor Massé
F – 75009  PARIS
Tel: + 33 (0) 145 263 123
Fax: +33 (0) 145 263 157
E-mail: thomas.dayan@fim-musicians.com

Mr Ignacio DE PABLOS
PSA PEUGEOT CITROËN 
Avenida De Citroën s/n 
E - 36210  VIGO
Tel.: +34 (986) 21 59 58
Fax : +34 (986) 21 60 76
E-mail: ignacio.depablos@mpsa.com

Mr Angel CARCOBA
CC.OO.  CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES 
OBRERAS
C/. Fernández Hoz 12
E - 28010  MADRID
Tel.: +34 (91) 70 28 067
Fax : +34 (91) 31 04 804
Email: acarcoba@ccoo.es

Ms Pauline DALBy
BRITISH MUSICIANS’ UNION
Health and Safety Officer
60/62 Clapham Road
UK- LONDON  SW9 OJJ
Tel: + 44 20 7840 5516
Fax: + 44 20 75829805
Email: pd1@musiciansunion.org.uk

Ms Anita DEBAERE
Director
PEARLE
Saintctelettesquare, 19/6
B – 1000  BRUSSELS
Tel: + 32 (02) 203 62 96
Fax: + 32 (02) 201 17 27
Email: pearle@vdponline.be

Mr Frank GAMBELLI
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS
DE LA METALLURGIE
56, avenue de Wagram
FR - 75854  PARIS cedex 17
Tel.: +33 611 01 59 50
Fax : +33 (01) 40542013
E-mail: fgambelli@uimm.com

PRíLOHA  III

ODBORNíCI, KTORí SA PODIEľALI NA PRíPRAVE TEJTO 
PRíRUČKy
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