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Výroba a používanie náterových látok, odstraňovanie náterov a zneškodňovanie 

odpadov negatívne ovplyvňujú životné prostredie. 

 

Náterové látky obsahujú množstvo škodlivých látok. Významnou skupinou 

znečisťujúcich látok sú hlavne prchavé organické látky z rozpúšťadiel a riedidiel, ktoré 

v klasických náterových látkach tvoria 40 – 60 % ich hmotnosti. Okrem prchavých 

organických látok sa pri aplikácii uvoľňujú aj zlúčeniny ťažkých kovov. 

 

Plynné organické škodliviny pôsobia nepriaznivo či už samostatne, alebo vo forme 

znečisťujúcich látok tvoriacich tzv. „fotochemický smog“, ktorý vzniká z organických 

zlúčenín za pôsobenia slnečného žiarenia. Fotochemický smog pôsobí škodlivo na živé 

organizmy, pary organických zlúčenín negatívne ovplyvňujú ozonosféru Zeme. 

 

Náterové látky bezrozpúšťadlového typu majú nesporné environmentálne prednosti, 

predstavujú významný prínos pre zlepšenie životného prostredia a ochranu zdravia 

obyvateľstva. 

1. Vymedzenie skupiny produktov 

Náterové  látky  (ďalej len „produkty“)  sú  látky  na  úpravu   povrchov  použiteľné  vo 

vnútornom aj vonkajšom prostredí, v kvapalnej alebo práškovej forme, alebo vo forme 

pasty. 

2. Definície pojmov 

2.1 Náterová látka je akýkoľvek regulovaný výrobok, ktorý sa používa na vytvorenie 

filmu  

      s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na 

povrchu,  

      obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo prípravky, ktoré obsahujú organické 

rozpúšťadlá potrebné  

      na jeho použitie.         

 2.2 Vodou riediteľná náterová látka (WB) je náterová látka, ktorej viskozita sa 

upravuje vodou. 

2.3 Rozpúšťadlom riediteľná náterová látka (SB) je náterová látka, ktorej viskozita 

sa upravuje  

     organickým rozpúšťadlom. 



 

 

2.4 Organické rozpúšťadlo je akákoľvek prchavá organická zlúčenina, ktorá sa 

samostatne alebo  

      v kombinácii s ostatnými činidlami používa na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, 

regulovaných  

      výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu 

povrchového napätia, ako  

      čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako 

zmäkčovadlo alebo  

      ako konzervačný prostriedok. 

2.5 Prchavá organická zlúčenina je akákoľvek organická zlúčenina, ktorá má 

počiatočnú teplotu  

      varu najviac 250° C pri štandardnom tlaku 101,3 kPa. 

2.6 Obsah prchavej organickej zlúčeniny je množstvo prchavej organickej zlúčeniny  

      v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g/l; do obsahu 

prchavej organickej zlúčeniny v náterovej látke sa nezapočítava množstvo prchavej 

organickej zlúčeniny, ktoré pri  sušení chemicky reaguje a tým sa stáva súčasťou 

nanesenej vrstvy. 

2.7 Halogénované rozpúšťadlá sú prchavé  látky, ktoré obsahujú v molekulárnej 

štruktúre fluór, chlór, prípadne bróm. 

2.8 Prchavé aromatické uhľovodíky sú organické látky, ktoré majú v molekulovej 

štruktúre benzénové jadro. 

2.9 Teplota vzplanutia je najnižšia teplota kvapaliny, pri ktorej sa vyvíja zo skúšobnej vzorky 

také množstvo pár, že sa vzduchom nad hladinou vzorky tvorí zmes, ktorá pri priblížení 

zdroja zapaľovania krátkodobo vzplanie, pričom kvapalina nezačne horieť, 

2.10 Funkčná spôsobilosť je schopnosť výrobku spoľahlivo plniť účel použitia, na 

ktorý bol určený,      ak je  používaný  predpísaným spôsobom. 

 

3. Základné požiadavky 

Náterové látky musia byť funkčne spôsobilé produkty. Musia spĺňať požiadavky 

platných technických predpisov, predpisy v oblasti ochrany zdravia ľudí, ochrany 

spotrebiteľa, bezpečnosti a predpisy týkajúce sa  ochrany a tvorby životného prostredia, 

vzťahujúce sa na produkt a na jeho výrobu, predovšetkým: 

Zákon č. 245/2003 Z. z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  



 

 

Zákon č. 478/2002 Z. z.  o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z.  

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o 

ovzduší), v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene a doplnení  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný  zákon), v znení neskorších 

predpisov 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 

ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,  

Zákon č. 529/2002 Z. z.  o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  

Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  

Zákon č. 163/2001 Z. z.  o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení 

neskorších predpisov,  

Zákon č. 17/1992 Zb.  o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,  

Zákon č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov,   

 

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov, 

Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií 

v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 



 

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov 

v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov 

vykonavajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe, 

 

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 515/2001 Z. z. o 

podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov, 

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. 

o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich 

pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch. 

3.1 Kritériá funk čnej spôsobilosti 

Odolnosť proti oderu za mokra  

Náterové látky na steny, ktoré sú umývateľné alebo sa dajú čistiť, musia mať odolnosť 

proti oderu za mokra stanovenú podľa technických noriem (STN EN 13300:2002 

(673000), STN EN ISO 11998:2007 (673112)) triedy 3 alebo lepšiu (menej ako 70 

mikrónov po 200 cykloch). Ak sa dajú náterové látky natierať štetcom musia mať 

odolnosť proti oderu za mokra triedy 2 alebo lepšiu (menej ako 20 mikrónov po 200 

cykloch). 

Podlahové nátery a podlahové farby musia mať odolnosť proti oderu triedy 1 (menej 

ako 5 mikrónov po 200 cykloch). 

Odolnosť proti vode 

Podlahové nátery a podlahové farby musia mať takú odolnosť proti vode ako je 

stanovené v technickej norme (STN EN ISO 2812-1:2007 (672011) - metóda ISO 2812-

1:2007)  aby sa po 24-hodinovej expozícii a ďalších 16 hodinách po expozícii 

neobjavila žiadna zmena lesku alebo farby. 

Priľnavosť 

Podlahové nátery a podlahové farby musia  pri skúške na  priľnavosť podľa technickej 

normy  ( STN EN ISO 2409:1997 (673085))  dosiahnuť minimálne hodnotu 2. 

Oder 

Podlahové nátery a podlahové farby musia mať odolnosť proti oderu triedy 1 podľa 

technickej normy (STN EN 13300:2002 (673000), STN EN ISO 11998:2007 (673112))  

(menej ako 5 mikrónov po 200 cykloch). 

 



 

 

4. Špecifické požiadavky 

4.1 Produkt musí spĺňať nasledujúce  požiadavky : 

Ukazovateľ Jednotka Hraničná 

hodnota 

Skúška podľa 

Voľný formaldehyd %     najviac 0,001 STN 64 

0335:1985 

Aromatické uhľovodíky % hm.    najviac 0,1 STN 65 

6150:1979 

Halogénované rozpúšťadlá % hm. 

 

   najviac 0,1 STN 65 

6150:1979 

Teplota vzplanutia ºC >55 Príloha č. 5 

Metóda A.9 

výnosu 

Ministerstva 

hospodárstva 

Slovenskej 

republiky č. 

2/2002 Z. z., 

ktorým sa 

vykonáva zákon 

č. 163/2001 Z. z. 

o chemických 

látkach 

a chemických 

prípravkoch  

 

 



 

 

4.2 Produkt musí spĺňať nasledujúce maximálne hodnoty obsahu prchavých 

organických zlúčenín: 

 * g/l – vo forme pripravenej na použitie 

WB – vodou riediteľná náterová látka 

                                                      
1 Príloha č.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na 
obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel 
v regulovaných výrobkoch.  
 

Podkategória produktu1 Typ Maximálny obsah 

prchavých 

organických 

zlúčenín 

(g/l)* 

Skúška 

podľa 

a Náterové látky interiérové matné 

(Lesk ≤ 25@60 ° ) 

WB 

SB 

30 

30 

b Náterové látky interiérové lesklé 

(Lesk > 25@60 ° ) 

WB 

SB 

100 

100 

c Farby exteriérové na povrchovú 

úpravu minerálnych materiálov 

WB 

SB 

40 

430 

d Farby interiérové a exteriérové na 

povrchovú úpravu dreva, kovu a 

plastov 

WB 

SB 

130 

300 

e Laky interiérové a exteriérové na 

drevo, kov a plasty a lazúrovacie 

laky na drevo 

WB 

SB 

130 

400 

f Moridlá pre ultratenkú vrstvu WB 

SB 

130 

700 

g Základné náterové látky WB 

SB 

30 

350 

h Penetračné a spevňujúce náterové 

látky 

WB 

SB 

30 

750 

i Špeciálne jednozložkové náterové 

látky 

WB 

SB 

140 

500 

j Špeciálne dvojzložkové náterové 

látky 

WB 

SB 

140 

500 

k Viacfarebné náterové látky WB 

SB 

100 

100 

l Náterové látky s dekoratívnym 

efektom 

WB 

SB 

200 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STN EN 

ISO 

11890-

2:2007 

(673029) 



 

 

SB – náterová látka riediteľná organickým rozpúšťadlom 

4.3  Vodný výluh zaschnutého náteru produktu musí spĺňať nasledujúce  požiadavky:  

Ukazovateľ Jednotka Hraničná 

hodnota 

Skúška podľa  

Ortuť    najviac 60 

Olovo mg.kg-1 

zaschnutého 

náteru 

  najviac 90 

Kadmium    najviac 75  

Bárium    najviac 500 

Šesťmocný chróm    najviac 60 

STN EN 71-3:1996 

(943094) 

 

4.4  Prísady.  

4.4.1 Pri výrobe výrobku sa nesmú používať ťažké kovy (Cd, Pb, CrVI, Hg, As) alebo 

ich zlúčeniny  ako prísady výrobku. 

4.4.2  Nesmú byť použité žiadne prísady, ktoré sú alebo môžu byť označené 

ktoroukoľvek   z nasledujúcich viet označujúcich špecifickú rizikovosť (R vetami 

a ich kombináciami): 

          R 23 (jedovatý pri vdýchnutí) 

          R 24 (jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

          R 25 (jedovatý po požití) 

          R 26 (veľmi jedovatý pri vdýchnutí) 

          R 27 (veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

          R 28 (veľmi jedovatý po požití) 

          R 39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov) 

          R 45 (môže spôsobiť rakovinu) 

          R 46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie) 

          R 48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii) 

          R 49 (môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí) 

          R 60 (môže poškodiť plodnosť) 

          R 61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) 



 

 

ako je to stanovené v osobitnom predpise2. Účinné prísady používané vo výrobku 

ako konzervačné látky, a ktoré sú označené ktoroukoľvek z nasledujúcich viet 

označujúcich špecifickú rizikovosť (R vetami a ich kombináciami): 

 R 23 (jedovatý pri vdýchnutí) 

 R 24 (jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

 R 25 (jedovatý po požití) 

 R 26 (veľmi jedovatý pri vdýchnutí) 

 R 27 (veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou) 

 R 28 (veľmi jedovatý po požití) 

          R 39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov  

          R 48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii) 

 nesmú prekročiť 0,1% (hm/hm) celkového zloženia náterovej farby. 

4.4.3  Žiadna prísada, ktorá je alebo môže byť označená ktoroukoľvek  z nasledujúcich 

viet označujúcich špecifickú rizikovosť (R vetami a ich kombináciami): 

   R 50 (veľmi jedovatý pre vodné organizmy) 

 R 51 (jedovatý pre vodné organizmy) 

 R 52 (škodlivý pre vodné organizmy) 

 R 53 ( môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného 

prostredia) nesmie prekročiť 2,5% hmotnosti výrobku. Celkové množstvo 

všetkých prísad, ktoré sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto rizikových 

viet (alebo ich kombináciou) nesmie prekročiť 5% hmotnosti výrobku.  

4.5 Glykolétery : 2-(2-metoxyetoxy) etanol (CAS 111-77-3) sa nesmie používať. 

4.6  Alkylfenoletoxyláty sa nesmú používať. 

4.7 Spotrebiteľské, skupinové a prepravné obaly týchto výrobkov musia byť opätovne 

použiteľné a musia byť označené podľa osobitných predpisov3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Zákon č. 163/2001 Z.  z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. 
3 Zákon č. 529/2002 Z.  z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 
zákona č.  
   163/2001 Z. .z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 



 

 

5. Posudzovanie zhody 

5.1 Splnenie základných požiadaviek podľa bodu 3 sa preukazuje platnými dokladmi 

pre uvedenie produktu na trh a vyhlásením žiadateľa o výsledkoch 

environmentálneho správania sa organizácie. Pri   hodnotení súladu s požiadavkami 

podľa bodu 3 sa zohľadňuje implementácia uznávaných systémov 

environmentálneho manažérstva, napríklad EMAS podľa zákona č. 491/2005 Z. z. 

 environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho 

spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov alebo ISO 14001. 

5.2 Splnenie  špecifických požiadaviek podľa bodov 4.1, 4.2, 4.3 a 4.7 sa preukazuje 

protokolmi vydanými, alebo potvrdenými autorizovanou osobou alebo 

akreditovanou osobou alebo akreditovaným laboratóriom pre danú skupinu 

produktov. 

5.3 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.5 a  4.6 sa preukazuje vyhlásením 

žiadateľa a príslušnou dokumentáciou. 

5.4 Splnenie špecifických požiadaviek podľa bodov 4.4 sa preukazuje vyhlásením 

žiadateľa a príslušnou dokumentáciou (karty bezpečnostných údajov). 

6. Platnosť oznámenia  

Oznámenie o osobitných podmienkach nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom 

životného prostredia a má platnosť 3 roky od jeho schválenia. Jeho platnosť môže byť 

predĺžená na ďalšie obdobie po posúdení platnosti špecifických požiadaviek na 

udeľovanie národnej environmentálnej značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie ich 

zhody vzhľadom na rozvoj vedeckých poznatkov a vývoj na trhu a po odbornom 

posúdení prípadných zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technológií 

výroby. 

 

V Bratislave   27. 03. 2008                                                                           Jaroslav Izák  

minister životného prostredia Slovenskej republiky 

 


