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Odborné usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa 
upravuje postup pri vypracovaní akčných plánov ochrany pred hlukom a pri 

poskytovaní informácií verejnosti  
 
 
 
 

Bratislava,  18. 6. 2007 
Číslo:  OHŽP/5828/2007 
 

 
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona 
č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov ustanovuje: 

 
 
 

Článok  I 
 

Toto usmernenie určuje hlavné zásady vypracovania akčných plánov ochrany pred 
hlukom (ďalej len akčný plán) a poskytovania informácií verejnosti o strategických 
hlukových mapách a akčných plánoch. 

 
 

Článok  II 
 

Výber oblastí postihnutých nadmerným hlukom 
 

Vplyv hluku vo vonkajšom prostredí na obyvateľstvo sa hodnotí na základe 
konfliktných plánov v zmysle článku V odborného usmernenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OŽPaZ/5459/2005, ktorým sa upravuje postup pri 
vypracovaní strategických hlukových máp. Konfliktné plány vymedzujú oblasti, v ktorých sú 
prekročené akčné hodnoty indikátorov hluku v zmysle prílohy č. 3 k nariadeniu vlády 
Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií, pričom zobrazujú celé územie zasiahnuté nadmerným hlukom. Akustické  údaje 
z konfliktných plánov sú dôležité najmä z hľadiska posúdenia celkového zaťaženia územia 
hlukom a  pre plánovanie využívania územia v budúcnosti.  
 Pre účel výberu lokalít v rámci akčných plánov, pre ktoré sa majú pripraviť 
protihlukové opatrenia, je vhodné využiť aj iné analytické metódy, ktoré okrem hladín 
hluku zohľadňujú zároveň aj počet obyvateľov v jednotlivých obytných domoch vystavených 
nadmernému hluku. Na základe týchto metód sa určia problémové miesta (Hot Spots) 
v aglomerácii, v blízkosti väčších ciest, väčších železníc a väčších letísk. Problémové miesta 



sú časti územia, na ktorých sú najvyšším hladinám hluku vystavené najväčšie počty 
obyvateľov. Na tento účel je možné použiť niektorý zo zverejnených  výpočtových modelov 
(napr. koncept výpočtu tzv. „Noise Score“ 1)). Použitý model výpočtu s odkazom na zdroj 
informácie je potrebné priložiť k návrhu akčného plánu.  

 
 
 

Článok III 
 

Zásady vypracovania akčných plánov 
 
 Protihlukové opatrenia v rámci akčných plánov aglomerácií, väčších pozemných 
komunikácií, väčších železničných dráh a väčších letísk sa navrhnú pre problémové miesta.       

Na základe  strategických hlukových máp a konfliktných plánov sa v súlade s článkom 
II vytvorí mapa problémových miest na uvedených územiach.  

Následne sa vypracuje predbežný návrh možných protihlukových opatrení, predbežná  
analýza prínosov z hľadiska zníženia hluku a zníženia počtu ľudí zasiahnutých nadmerným 
hlukom pre dané územie a predbežná analýza súvisiacich ekonomických nákladov. Na 
základe tejto analýzy a finančných limitov sa vytipujú územia, pre ktoré sa vypracujú 
podrobné návrhy protihlukových opatrení.  

Pre vybraté územia sa vypracujú podrobné hlukové štúdie súčasnej akustickej situácie, 
navrhnú sa opatrenia na jej zlepšenie a vypracujú sa hlukové štúdie na situáciu po realizácii 
protihlukových opatrení. 

V ďalšom kroku sa vypracujú porovnávacie demografické štúdie a analýza 
vynaložených nákladov na realizáciu navrhnutých opatrení. Z týchto analýz musí byť zrejmý 
prínos realizovaných opatrení z hľadiska poklesu počtu hlukom zasiahnutých ľudí a poklesu 
hluku v súvislosti s vynaloženými nákladmi.  

 
Pri výbere území, pre ktoré sa navrhujú protihlukové opatrenia, sa zohľadňujú názory 

verejnosti v súlade článkom IV.  
 
 Cieľom akčných plánov je zníženie hluku prekračujúceho akčné hodnoty a zníženie 
počtu ľudí vystavených nadmernému hluku, preto je potrebné pri návrhu akčných plánov brať 
do úvahy všetky zdroje hluku a prijímať také protihlukové opatrenia, ktoré znížia celkový 
hluk, nielen hluk od jedného konkrétneho zdroja. 
 
Protihlukové opatrenia sa navrhujú ako: 
 
-  organizačné opatrenia v oblasti riadenia premávky na pozemných komunikáciách a celkovej    
    infraštruktúry 
-  organizačné opatrenia v oblasti územného plánovania 
-  technické opatrenia na potlačenie šírenia hluku od zdroja 
-  výber tichších zdrojov hluku 
-  využitie legislatívnych, právnych a ekonomických regulačných nástrojov  
 
 Obsah akčných plánov je uvedený v  bode 5 prílohy č.1 nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových 
mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom. 
 



Realizácia akčných plánov a ich reálny dopad na hlukovú situáciu sa vyhodnotí 
v správe  pre Európsku Komisiu v druhej etape strategického hlukového mapovania 
(30.6.2012). 
 
 
Obr.1   Schéma postupu pri navrhovaní akčných plánov 
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Článok  IV 

 
Informovanie verejnosti 

 
 Informácie sa poskytujú verejnosti v zmysle § 8 zákona č.2/2005 Z. z. o posudzovaní 
a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí prostredníctvom Internetu a inej verejnosti dostupnej 
formy (napr. verejné prezentácie, tlač, rozhlas, televízia). V grafickej podobe sa zverejnia 
strategické hlukové mapy pre jednotlivé zdroje alebo súčtové strategické hlukové mapy pre 
všetky sledované zdroje hluku. Ďalej je možné zverejniť konfliktné plány. Grafické 
znázornenie musí byť doplnené o vysvetlivky, pričom má byť zvlášť vysvetlené prekročenie 
akčných hodnôt hluku. 
 Štatistické údaje súvisiace so strategickými hlukovými mapami môžu byť zverejnené 
vo forme prehľadných grafov alebo tabuliek. 
 V textovej časti musí byť uvedená informácia o tom, že hladina hluku je určená pre 
výšku 4 m, že je stanovená  ako priemerná hodnota zo všetkých dní v roku, a že neslúži na 
individuálne posúdenie rušenia hlukom. 
 Okrem toho je potrebné uviesť aj stručnú informáciu o škodlivosti hluku a prípustných 
hodnotách hluku (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2006 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií). 
 V akčných plánoch sa v grafickej podobe s textovým popisom vyznačia úseky 
s najvýraznejším prekročením hluku postihujúcim najväčšie počty obyvateľov (problémové 
miesta) a predbežné návrhy na realizáciu protihlukových opatrení. Informácia sa má 
aktualizovať podľa postupu  prác. 
 Na záver zverejnenej informácie je potrebné uviesť možnosti kontaktu na zodpovedný 
subjekt.  

Subjekty zodpovedné za vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov 
písomne vyhodnotia podnety verejnosti k zverejneným strategickým hlukovým mapám 
a akčným plánom, zverejnia svoje stanovisko a pri príprave návrhu akčných plánov vezmú do 
úvahy odôvodnené požiadavky verejnosti. 
 

 
Článok  V 

 
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1. 7. 2007. 
 
 
 
 
 
                                                                            doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v.r. 
                            riaditeľ 
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