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1.  ÚVOD 
 
 Tento  dokument  usmerňuje  praktické  uplatňovanie  nariadenia  Európskeho  parlamentu 
a Rady(ES)  č.1272/2008    o klasifikácii,  označovaní  a balení    látok  a zmesí,  ktoré  ovplyvní 
nasledovné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci : 
 

 NV  SR  č.355/2006  Z.z.  v znení NV  SR  č.471/2011  Z.z. o ochrane  zamestnancov pred 
rizikami  súvisiacimi  s expozíciou  chemickým  faktorom  (  EÚ  smernica  č.  98/24/ES 
o chemických faktoroch) 

  NV SR  č.356/2006 Z.z. v  znení NV SR  č.301/2007 Z.z. o ochrane  zamestnancov pred 
rizikami  súvisiacimi  s expozíciou  karcinogénnym  a mutagénnym  faktorom  ( EÚ 
smernica č.2004/37/ES o karcinogénoch a mutagénoch) 

 NV  SR  č.387/2006  Z.z. o požiadavkách na  zaistenie   bezpečnostného    a zdravotného 
označenia pri práci (EÚ smernica 2/58/EHS o bezpečnostnom označovaní) 

 NV SR č. 272/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú  
zakázané  tehotným  ženám,  matkám  do  konca  9.mes.po  pôrode  a dojčiacim 
ženám...(EÚ smernica č.92/85/EHS o ochrane  tehotných žien pri práci ) 

 NV  SR  č.  286/2004  Z.z.  ktorým  sa  ustanovuje  zoznam  prác  a pracovísk,  ktoré  sú 
zakázané mladistvým zamestnancom ( EÚ smernica č.94/33/ES o ochrane mladých ľudí 
pri práci) 

 
Každá  z týchto  legislatívnych  úprav  vyžaduje  od  zamestnávateľa  identifikovať  nebezpečné 
chemické  faktory pri práci alebo na pracovisku, posudzovať  riziká pre zdravie a bezpečnosť 
vyplývajúce  pre  zamestnancov  z expozície  týmto  faktorom  a prijať    vhodné    opatrenia  na 
kontrolu  a  minimalizovanie  rizík,    vrátane  bezpečného    používania  látok  a zmesí,  ktoré 
nespôsobia  škodlivé účinky  na zdravie ľudí a životné prostredie.  
 
Kľúčovým  krokom  pri  identifikácii  nebezpečných  chemických  látok  a zmesí  sú  informácie 
poskytované  dodávateľom  najmä    vo  forme  karty  bezpečnostných  údajov  (KBÚ)  a 
označovania .Mnoho rokov  pre nebezpečné látky platila v EÚ  smernica 67/548/EHS  (skratka 
DSD)  a pre  nebezpečné  prípravky  smernica  1999/45/ES  (skratka  DPD),ktoré  boli 
implementované do národnej legislatívy SR a  ktoré vyžadovali od dodávateľov : 

 identifikovať nebezpečenstvá z chemikálií  na základe štandardizovaných kritérií 
     klasifikácie 

 baliť chemikálie bezpečne  

 komunikovať s odberateľmi o nebezpečenstvách látok a prípravkov prostredníctvom 
    označovania a KBÚ 
                                                                                                                                                         

V súčasnosti sú tieto predpisy  nahradené priamo vykonateľným 
‐ nariadením Európskeho parlamentu a Rady(ES)  č.1272/2008,  ktoré upravuje princípy  
klasifikácie, označovania a balenia  chemických látok a zmesí (skratka CLP ), ako aj  
‐ nariadením( ES) č.1907/2006/  ,ktoré upravuje podmienky  uvádzania chemikálií na  

      trh (skratka REACH)  a trvalý spôsob manažmentu chemických látok. 
To znamená, že obidva predpisy sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch  EÚ automaticky, 
nebolo ich potrebné transponovať do národnej legislatívy. 
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CLP  ,  podobne    ako  REACH,  však  nenahradili  smernice  DSD  a  DPD  okamžite  .V  súčasnom 
prechodnom období (  do roku 2015) existujú v právnom prostredí EÚ dva systémy klasifikácie, 
označovania a balenia chemikálií  , t.j. DSD/DPD a CLP .  
Ktoré ustanovenia právnych úprav   v SR i v EÚ platia a odkedy, upravuje zákon   č.67/2010 
Z.z. o   podmienkach uvedenia chemických  látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) 
ktorým sa zároveň preberajú smernice DSD/DPD do legislatívy SR na prechodný čas  (viď tab.). 
 

Termíny pre uplatňovanie CLP  
 
 

Látky  Všetky látky musia byť 
klasifikované,  označované 
a balené  podľa CLP.   V KBÚ musí 
byť uvedená aj klasifikácia podľa 
DSD/DPD aj podľa CLP 
(označovanie  a balenie je podľa 
CLP) 

Všetky látky musia byť klasifikované 
označované a balené podľa CLP.  
V KBÚ  je uvedená klasifikácia, 
označovanie a balenie len podľa 
CLP  

Ak boli látky 
uvedené na trh 
pred 1.dec.2010 
a boli už 
klasifikované, 
označované 
a balené podľa 
DSD, do 
1.dec.2012 sa 
nemusia znovu 
označovať a baliť 
podľa CLP 

 

Zmesi  Môžu byť klasifikované 
a označované  podľa DPD  aj podľa 
CLP. 
Ak sú už označované podľa CLP , 
v KBÚ musí byť uvedená 
klasifikácia podľa CLP aj DPD 
 

Všetky zmesi musia byť 
klasifikované, označované 
a balené  podľa CLP. V KBÚ  je 
uvedená klasifikácia zložiek aj 
výsledná klasifikácia len podľa CLP 

Ak boli zmesi 
uvedené na trh 
pred 1.júnom 
2015 a boli už 
klasifikované, 
označované 
a balené podľa 
DPD, do 1.júna 
2017sa nemusia 
znovaklasifikovať 
označovať a baliť 
podľa CLP 
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2.   Nariadenie CLP v skratke 
 

CLP  je  skratka    nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (ES)č.1272/2008  o klasifikácii, 
označovaní  a balení    látok  a zmesí  a vychádza    z Globálne  harmonizovaného  systému 
klasifikácie a označovania  (GHS  ) pripraveného OSN. 
CLP/GHS  ustanovuje    nové  kritériá    pre  klasifikáciu  a označovanie  látok  a zmesí.  Vytvára 
podmienky  na jednotnú  klasifikáciu a označovanie rovnakej látky  uvádzanej na trh  viacerými 
účastníkmi dodávateľského reťazca v krajinách EÚ. Uplatňuje vedecké kritériá pri  identifikácii 
nebezpečných  vlastností  chemikálií    a prostredníctvom  označovania    informuje  užívateľov  
o týchto vlastnostiach, ako aj o spôsobe bezpečného zaobchádzania . 
 

2.1. Klasifikácia látok a zmesí 
 Klasifikácia je identifikácia  nebezpečných vlastností chemikálie /látky, zmesi alebo výbušného 
výrobku/.Pri  klasifikácii  sa  skúmajú  fyzikálno‐chemické  ,toxikologické    a ekotoxikologické 
vlastnosti  ,pričom  sa používajú postupy uvedené  v CLP. Cieľom  klasifikácie  je  zistiť  ,aké má 
chemikália vlastnosti. Z klasifikácie látky potom môžu vyplývať  niektoré povinnosti podľa CLP 
a REACH,  najmä  povinnosť  látku  alebo  zmes  označovať  a baliť  ,oznamovať    informácie  do 
ECHA.  
Z klasifikácie  látky  a zmesi  vyplývajú  povinnosti  pre  zamestnávateľa  na  ochranu  zdravia 
zamestnancov pri práci, najmä u toxických a CMR. 
  

2.1.1.Harmonizovaná klasifikácia 
Ide o predpísanú/povinnú/ klasifikáciu a označovanie  chemických látok. Môže obsahovať aj 
koncentračné  limity  pre  látku  ,  ktoré  ovplyvnia  klasifikáciu    a označovanie  zmesi              
/zoznam látok s harmonizovanou klasifikáciou je uvedený v  tab.3.1. príloha VI CLP/. 
Harmonizovanú klasifikáciu sú povinní používať a dodržiavať všetci účastníci dodávateľského 
reťazca, t.j. výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia, ale aj distribútori. 
 

2.1.2.Samoklasifikácia  
Ak  látka  nemá  harmonizovanú  klasifikáciu,  povinnosť  klasifikovať  ju  majú  výrobcovia, 
dovozcovia  alebo  následní  užívatelia  –  ide  o samoklasifikáciu.  Informácie  ku  klasifikácii 
získavajú z dostupných výsledkov testov  , alternatívnych metód  , zo skúseností s účinkami na 
ľudí  a zo spoľahlivých vedeckých zdrojov.  
Následní  užívatelia  (výrobcovia  zmesí)  alebo  dovozcovia  musia  zmesi  klasifikovať,  pretože 
zmesi nemajú harmonizovanú klasifikáciu.  
 

2.1.3.Klasifikácia zmesí 
 Zmesi  sa  klasifikujú  na  základe  údajov  o samotnej  zmesi  alebo  sa  vychádza  z podobnosti 
zmesi  s inou, už klasifikovanou  zmesou/princíp   extrapolácie/.Ak  sa nedajú použiť dostupné 
údaje   o zmesi  ako  celku,  klasifikácia  sa  vykoná na  základe údajov  o zložkách  zmesi/princíp 
aditívneho  príspevku  jednotlivých  zložiek  k výslednej  klasifikácii  zmesi/.Vo  výpočtoch  sa 
používajú  koncentrácie  zložiek  a špecifické  koncentračné  limity  alebo  násobiace 
koeficienty/M‐koeficienty/. 
Prevod klasifikácie so systému DSD/DPD do nového systému CLP umožňujú prevodové tabuľky 
/uvedené v prílohe VII CLP/ 
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Výrobky ,okrem výbušných, sa v zmysle definície REACH neklasifikujú ani neoznačujú. 

 
2.2. Označovanie 
Označovanie  je  forma  informovania  o nebezpečných  vlastnostiach    a spôsobe    bezpečného 
používania  chemikálie,  ktoré  je  povinný  zabezpečiť  dodávateľ  chemikálie  odberateľovi. 
Označovanie vychádza z klasifikácie a skladá sa z niekoľkých prvkov: 
‐ výstražného piktogramu, ktorý má okamžite upozorniť na hroziace nebezpečenstvo 
‐ výstražného slova („nebezpečenstvo“ alebo „pozor“) 
‐ výstražné upozornenia ( H vety ,napr. dráždi kožu) 
‐ bezpečnostné upozornenie (P vety ,napr. uchovávajte mimo dosahu detí) 
 
Piktogramy  ,výstražné  upozornenia  (kódované  písmenom  H  a číslom  )  a bezpečnostné 
upozornenia (kódované písmenom P a číslom)sú základnými prvkami označenia. 
 
Ak dodávateľ neposkytne odberateľovi    správnu  klasifikáciu   a označenie  látky  ,môže   dôjsť 
k poškodeniu zdravia zamestnancov, verejného zdravia alebo životného prostredia. 
 

2.3. Balenie 
CLP ukladá požiadavky na balenie chemikálií ,ktoré sa týkajú odolnosti   materiálu obalu, jeho 
odlíšenia od obalov potravín, pitnej vody a liekov, požiadaviek na uzáver   a zabezpečenie 
proti  úniku  chemikálie  a ohrozenia  zdravia  ľudí  alebo  ŽP.  Výnimky  z požiadaviek  pre 
označovanie  a balenie  sú  dané    pre malé  obaly  alebo  niektoré  formy  a tvary  obalov/horšia 
čitateľnosť, iné  rozmery etikety/ . 
Ak  sa  balenie  skladá  z vonkajšieho  aj  vnútorného  obalu  alebo  medziobalu,  musí  byť  na 
vonkajšom obale povinne použité označenie podľa predpisov   pre prepravu  ,ktoré  sa môžu 
odlišovať od CLP. Označovanie podľa CLP je na vonkajšom obale dobrovoľné, musí však byť na 
vnútornom obale  lebo medziobale. Ak je na vonkajšom obale piktogram podľa predpisov pre 
prepravu,  nemusí  tam  byť  piktogram  podľa  CLP  v prípade,  že  sa  vzťahuje  na  tú  istú  triedu 
alebo kategóriu  nebezpečnosti. 
Balenie  chemikálií  dodávaných  pre  verejnosť/spotrebiteľom/musia  byť  pre  niektoré  triedy 
a kategórie    nebezpečnosti  /toxické,  dráždivé/,  bez  ohľadu  na  veľkosť  balenia,    vybavené 
uzávermi odolnými proti otvoreniu deťmi alebo hmatateľnými výstrahami určenými pre  ľudí 
s poruchou zraku 
 
 

3.   Ako CLP ovplyvní používanie látok a zmesí na pracovisku?   
 
3.1. Zmeny v označovaní 
 
CLP  nezmenilo  cieľ  označovania,  ale  urobilo  množstvo  zmien  v detailoch  poskytovaných 
informácií, ktoré zahŕňajú: 

 nové  červeno  orámované  piktogramy  v bielom  poli  ,  ktoré  nahradili  oranžové 
symboly/obr./ 

 signálne  /výstražné/slová  („nebezpečenstvo“  a  „pozor“)  namiesto  pomenovania 
nebezpečenstva(napr. „veľmi toxický“, „horľavý“) 
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 výstražné upozornenie (H‐vety) namiesto rizikovej vety (R‐vety) 

 bezpečnostné upozornenie(P‐vety) namiesto bezpečnostnej vety (S‐vety) 

 niektoré ďalšie výstražné upozornenia 
 
 
 

3.1.1.Nové piktogramy 

                                
 
Symboly (7)  podľa EÚ ‐ DSD/DPD                 Piktogramy ( 9) podľa OSN ‐GHS/CLP 
 
Nové piktogramy (3)majú nasledovný význam: 
 

 
Typ  nebezpečenstva  DSD/DPD symbol 

 
CLP piktogram 

Látka  alebo  zmes    môže 
spôsobiť  vážne  dlhotrvajúce 
zdravotné účinky 
/karcinogenita  alebo 
respiračná senzibilizácia/ 

 alebo    

Menej  závažné  zdravotné 
účinky,  ako  je  kožná 
dráždivosť , nižšia toxicita 
/škodlivý/     

Obsahuje plyny pod tlakom 

Žiadny symbol 
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 3.1.2.  DSD/DPD  a CLP : Porovnanie kľúčových slov 
 

Používané  slová  podľa 
DSD/DPD 

Používané slová podľa CLP 

Prípravky /Preparations/  Zmesi /Mixtures/ 

Nebezpečný /Dangerous /  Nebezpečný /Hazardous/  

Symboly nebezpečenstva 

 
Veľmi toxický 
 

Piktogramy 

 
Nebezpečenstvo 
 

Výstražné slovo: žiadne 
/pomenovanie nebezpečenstva/ 

Signálne  /výstražné/  slová      „Nebezpečenstvo“ 
alebo “Pozor”  

Rizikové vety /R‐veta/, 
napr. R25:Toxický po požití 

Výstražné upozornenie H‐veta , 
napr. H301 Toxický pri požití 

Bezpečnostné  vety  /  S‐vety/,  napr. 
S25: Zabráňte kontaktu s očami 

Bezpečnostné upozornenie,napr. 
P 262:Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo 
odevom 
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3.1.3.Povinnosti zamestnávateľa  pri uplatňovaní  CLP   
 

Hlavné  aktivity  ovplyvnené 
zmenami v  CLP 

Tipy  na  vykonanie  zmien  podľa  CLP
u zamestnávateľa  

Identifikácia  nebezpečných 
chemických látok ,vrátane CMR  

Kontrola  označenia  obalov  a kariet  bezpečnostných 
údajov  /KBÚ/  ,či  sú  všetky  nebezpečné  chemikálie 
identifikované a objasnené 

 Zmenila sa klasifikácia? 

 Sú doplnené zmenené prvky označovania a 
kategórií  nebezpečnosti,  pozor:  zmena  u CMR  , 
akútnej toxicity a piktogramov !/ ? 

 Kontrola označovania na transportných obaloch, 
skladovacích obaloch,  etiketách 

Hodnotenie rizika na elimináciu 
/minimalizáciu/ rizika 
 
Nahrádzanie nebezpečných látok 
a zmesí menej nebezpečnými 

Sledovať bezpečnostné informácie /upozornenia/  na 
obaloch a v KBÚ  

 Ak bola poskytnutá „rozšírená“ KBÚ   
s expozičným  scenárom  (ES)  ,zabezpečiť  výrobu  a 
výkon práce  v súlade  s podmienkami  v  ES  /s  cieľom 
určiť úrovne expozície/ 

 Ak bola zmenená klasifikácia, zvážiť ,či  to  
ovplyvní  hodnotenie/posúdenie    rizika  a používané 
opatrenia na kontrolu rizika zamestnancov /vrátane 
osobitných skupín / 

 Ak boli bezpečnostné upozornenia na obaloch 
a v KBÚ  zmenené,  bude  potrebné  a v akom  rozsahu 
tieto  zmeny  brať  do  úvahy    pri  kontrole/riadení 
rizika? 

Havarijný plán a postupy  Kontrola  zhody  s bezpečnostnými  informáciami  na 
obale a v KBÚ podľa nových zmien CLP 

Informácie,  školenia  a dozor  pre 
zamestnancov  

Zaškolenie    zamestnancov  do  problematiky  nových 
informácií a zmien   o klasifikácii, označovaní a balení 
podľa CLP 

Bezpečné  používanie, 
zaobchádzanie,  skladovanie  
a preprava látok a zmesí 

Kontrola,  či  a  ako  CLP  ovplyvnili  zaobchádzanie 
a bezpečné  používanie  ,skladovanie  a transport 
chemických látok a zmesí, zosúladiť s CLP 
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4.    KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE LÁTOK A ZMESÍ  
 

4.1. FYZIKÁLNA NEBEZPEČNOSŤ 

4.1.1. Výbušniny 

 
Výbušné  látky,  zmesi a výrobky  sú  rozdelené do dvoch(2) kategórií podľa DSD/DPD, ktoré    sú 
založené na  ich vnútorných vlastnostiach. Podľa   CLP  sú výbušniny  rozdelené do  siedmich  (7) 
kategórií/podtried/ ,ktoré sú rovnaké   s kategóriami používanými pre prepravu nebezpečných 
vecí  a berú do úvahy vnútorné vlastnosti látok ,zmesí a výrobkov a tiež ich balenie 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
 

Výbušný 
 

R2 Riziko výbuchu 
nárazom, trením, 
horením alebo inými 
zdrojmi zapálenia 
 
 
 
 
 
R3 Veľké 
nebezpečenstvo 
výbuchu nárazom, 
trením ,   horením 
alebo inými zdrojmi 
zapálenia 
 

 

 
 

Nebezpečenstvo

Nestabilné 
výbušniny 
Podtrieda 
1.1 
 
Podtrieda 
1.2 
 
 
Podtrieda 
1.3  
 

H200  Nestabilné 
výbušniny 
 
H201:Výbušnina;nebezp
ečenstvo  rozsiahleho 
výbuchu   
H202: Výbušnina; vážne 
nebezpečenstvo 
zasiahnutia časticami 
H203:Výbušnina; 
nebezpečenstvo 
požiaru,  tlakovej  vlny 
alebo  zasiahnutia 
časticami 

 
Pozor 

Podtrieda 
1.4 

H204: Nebezpečenstvo 
požiaru alebo 
zasiahnutia časticami 

— 
Pozor 

Podtrieda 
1.5  

H205: Pri požiari môže 
spôsobiť masívny 
výbuch 

_ 

Podtrieda 
1.6 

Žiadny 
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4.1.2. Horľavé plyny  

Horľavé  plyny  sú  podľa  DSD/DPD  klasifikované  ako mimoriadne  horľavé.  Podľa  CLP    sú 
rovnaké chemické látky a zmesi klasifikované do dvoch (2) kategórii s rôznym označovaním.  

 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Mimoriadne  horľavý 

R12 Mimoriadne  
horľavý 

 
Nebezpečenstvo

Horľavý 
plyn 
 kat. 1 

H220: Mimoriadne  
horľavý plyn 

— 
Pozor 

Horľavý 
plyn  
kat. 2 

H221: Horľavý plyn 

 

 

4.1.3. Horľavé aerosóly 

 
Horľavé  aerosóly  sú  označované  látky  a lebo  zmesi  ,ktoré majú    horľavý  obsah  /  tekutinu, 
pevnú  látku  alebo  plyn  ,vrátane  hnacieho  plynu/.  Podľa    DSD/DPD,  horľavé  aerosóly  boli 
klasifikované do  troch  (3) kategórií /mimoriadne horľavý, vysoko horľavý a horľavý /podľa 
CLP do dvoch (2) kategórií /kat.1 a kat.2/ 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Mimoriadne horľavý 

alebo 
Vysoko horľavý 

R12 Mimoriadne 
horľavý 

 
Nebezpečenstvo

Horľavý 
aerosól  
kat. 1 

H222 :Mimoriadne 
horľavý aerosól 

R11 Vysoko horľavý 

 

Horľavý 
aerosól 
kat. 2 

H223: Horľavý aerosól 
 

— 
Horľavý 

R10 Horľavý  Pozor 
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4.1.4. Oxidujúce plyny  

Oxidujúce  plyny  sú  látky  a zmesi,  ktoré  zvyšujú  riziko  požiaru  zápalnosťou  materiálov 
poskytujúcich  im  kyslík  na  horenie.  Klasifikácia  a označovanie  je  podobné  pre  obidva 
systémy. 

 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Oxidujúci 

R8 Pri kontakte 
s horľavým 
materiálom môže 
spôsobiť požiar 

 
Nebezpečenstvo

Oxidujúci 
plyn  
kat. 1 

H270: Môže spôsobiť 
alebo zosilniť požiar; 
oxidant 

 
 
 
4.1.5. Plyny pod tlakom  
 
Plyny pod tlakom je nová kategória  podľa CLP. Je založená na tom ,ako je plyn balený ,nie na 
vnútorných  nebezpečných  vlastnostiach  samotných  látok  a zmesí.  Táto  kategória  označuje 
všetky  komerčné  plyny,  ktoré  budú  klasifikované  do  štyroch  (4)  skupín  :  stlačený  plyn; 
skvapalnený plyn; schladený skvapalnený plyn a rozpustený plyn.  
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

—  — 

 
Pozor 

Stlačený 
plyn; 
Skvapal. 
plyn; 
Rozpustený 
plyn  
 

H280: Obsahuje plyn 
pod tlakom; 
pri zahriatí môže 
vybuchnúť 

Schladený 
skvapal. 
plyn 

H281: Obsahuje 
schladený plyn; môže 
spôsobiť omrzliny  alebo 
poškodenie chladom 
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4.1.6. Horľavé kvapaliny 

 
Podľa   DSD/DPD, horľavé kvapaliny boli klasifikované do troch (3) kategórií ako mimoriadne 
horľavá,  vysoko  horľavá  a  horľavá  ,  podľa  CLP  sú  klasifikované    do  kat.1  a kat.2  a kat.3, 
pričom  rozdelenie  medzi  kategóriami  bolo  mierne  posunuté,  čím  bude    oveľa  viac  látok 
a zmesí klasifikovaných do vyššej kategórie  
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Mimoriadne horľavý 

alebo 
Vysoko horľavý 

R12 Mimoriadne 
horľavý 

 
Nebezpečenstvo

Horľavá 
kvapalina 
kat. 1 

H224: Mimoriadne 
horľavá kvapalina a 
pary 

R11 Vysoko horľavý 
Horľavá 
kvapalina       
k at. 2 

H225: Vysoko horľavá 
kvapalina a pary 

— 
Horľavý 

R10 Horľavý 
 

Pozor 

Horľavá 
kvapalina 
kat. 3 

H226: Horľavá 
kvapalina a pary 
 

 
 

4.1.7. Horľavá tuhá látka 

 
Táto trieda nebezpečnosti pokrýva pevné  látky, ktoré sú rýchlo zápalné. Kritériá   klasifikácie 
podľa  CLP  sú  podobné  a založené  na  rovnakých  testoch  ako  DSD/DPD  ,ale  podľa  CLP  
rozdelenie do   dvoch kategórií  závisí od  toho,  či mokrá  zóna v teste dokáže  zastaviť požiar. 
U kovov je klasifikácia do kategórií odvodená od rýchlosti horenia    
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Vysoko horľavá 

R11 Vysoko horľavá 

 
Nebezpečenstvo 

Horľavá 
tuhá látka  
kat. 1  H228: Horľavá tuhá 

látka  
 

 
Pozor 

Horľavá 
tuhá látka  
kat.  2 
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4.1.8. Samovoľne reagujúce látky a zmesi  
 
Samovoľne reagujúce látky a zmesi sú nestabilné látky a zmesi, ktoré sa môžu rozkladať,  
čím sa stávajú horúce  a môžu byť príčinou požiaru alebo výbuchu ,aj bez prístupu 
vzduchu. Podľa DSD/DPD sú klasifikované ako výbušné ,veľmi horľavé a horľavé. Podľa 
CLP sú rozdelené do siedmich kategórií(7) na základe ich vnútorných vlastností, ktoré sú 
rovnaké aj pre ich transport /prepravu/. Rozdelenie do tried nebezpečnosti závisí aj na tom ,ako 
sú balené . 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Výbušný 

R2 Riziko výbuchu 
nárazom,  trením, 
horením alebo inými 
zdrojmi zapálenia 
 

 
Nebezpečenstvo

Samovoľne 
reagujúce 
látky a 
zmesi 
Typ A 

H240: Zahrievanie 
môže spôsobiť výbuch 

 
Pozor 

Samovoľne 
reagujúce 
látky a 
zmesi 
Typ B 

H241: Zahrievanie 
môže spôsobiť  požiar 
alebo výbuch 

 
Veľmi horľavý 

R11 Veľmi horľavý   
Nebezpečenstvo

Samovoľne 
reagujúce 
látky a 
zmesi 
Typ  C & D 

H242: Zahrievanie 
môže spôsobiť  požiar  

 
Pozor 

Samovoľne 
reagujúce 
látky a 
zmesi 
Typ E & F 

H242: Zahrievanie 
môže spôsobiť  požiar 

  R10 Horľavý 

— 

Samovoľne 
reagujúce 
látky a 
zmesi 
Typ G 

— 
  Neklasifikovaný 
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4.1.9. Samozápalné tuhé látky a kvapaliny 

  
Samozápalné tuhé  látky a kvapaliny sú  látky a zmesi, ktoré môžu spôsobiť požiar v priebehu 
niekoľkých  minút,  ak  sú  vystavené  vzduchu.  Podľa  DSD/DPD  sú  klasifikované  ako  veľmi 
horľavé, ale podľa CLP sú rozdelené do  dvoch kategórií nebezpečnosti. Klasifikačné kritériá sú 
podobné pre obidva systémy 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Veľmi horľavé 

R11 Veľmi horľavé 
 

Nebezpečenstvo

Samozápal
né 
kvapaliny  
kat. 1 

H250: Pri styku so 
vzduchom sa 
samovoľne vznieti 

Samozápal
né tuhé 
látky kat. 1 

H250: Pri styku so 
vzduchom sa 
samovoľne vznieti 

 

4.1.10.Samozápalné látky a zmesi 

Samozápalné látky a zmesi reprezentujú novú triedu nebezpečnosti uvedenú v EÚ nariadení. 
Pokrýva tie látky a zmesi, ktoré majú  pomalú zápalnosť  na vzduchu /niekoľko hodín až dní/  
a to   v prípadoch, keď sa vyskytujú vo  veľkých množstvách. Niektoré z týchto látok a zmesí 
môžu byť klasifikované ako horľavé (DSD/DPD), niektoré  neboli klasifikované vôbec. 

 
DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 

výstražné slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Veľmi horľavé 

R11 Veľmi horľavé 
 

Nebezpečenstvo 

Samozápal
né  
kat.1 

H25: Pri styku so 
vzduchom sa 
samovoľne vznieti 

 
Pozor 

Samozápal
né 
kat. 2 

H250: Pri styku so 
vzduchom sa 
samovoľne vznieti —  — 
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4.1.11.Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny 

Tieto  látky  a zmesi  reagujú  s vodou  a môžu  uvoľňovať  horľavé  plyny  v nebezpečných 
koncentráciách.  Klasifikačné  kritériá  sú  v  obidvoch  systémoch  podobné,  ale   v CLP  sú 
rozdelené do troch (3) kategórií.  

 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 

výstražné slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Veľmi horľavé 

R15 Pri kontakte 
s vodou uvoľňuje 
mimoriadne horľavé 
plyny 

 
Nebezpečenstvo 

Reagujúce 
s vodou 
kat. 1 

H260: Pri styku 
s vodou uvoľňuje 
horľavé plyny, ktoré sa 
môžu samovoľne 
vznietiť 

 
Nebezpečenstvo 

Reagujúce 
s vodou 
kat. 2 

H261: Pri styku 
s vodou uvoľňuje 
horľavé plyny 

 
Pozor 

Reagujúce 
s vodou 
kat. 3 

H261: Pri styku 
s vodou uvoľňuje 
horľavé plyny 
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4.1.12.Oxidujúce kvapaliny a oxidujúce tuhé látky 
 
Môžu zvyšovať/zosilňovať/ nebezpečenstvo požiaru horľavých materiálov. Klasifikačné 
kritériá sú podobné podľa DSD/DPD a CLP ,ale rozdelenie do kategórií je odlišné . 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
/signálne/ 

slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Oxidujúci 

R8 Pri kontakte 
s horľavým 
materiálom môže 
spôsobiť  požiar 
R9 Výbušný pri 
zmiešaní s horľavým 
materiálom 

 
Nebezpečenstvo

Oxidujúca 
kvapalina 
 kat. 1 
Oxidujúca  
tuhá látka 
kat. 1 

H271: Môže spôsobiť 
požiar alebo výbuch; 
silný oxidant 

R8 Pri kontakte 
s horľavým 
materiálom môže 
spôsobiť  požiar 

 
Nebezpečenstvo

Oxidujúca 
kvapalina 
 kat. 2 
Oxidujúca  
tuhá látka 
kat.  2 

H270: Môže spôsobiť 
alebo zosilniť požiar; 
oxidant 

 
Pozor 

Oxidujúca 
kvapalina 
 kat. 3 
Oxidujúca  
tuhá látka 
kat.  3 

H270: Môže spôsobiť 
alebo zosilniť požiar; 
oxidant 
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4.1.13.Organické peroxidy  

 
Podľa  CLP  aj    DSD/DPD  identifikácia  organických    peroxidov    je  založená  na  chemickej  
štruktúre (látky s väzbou ‐O‐O‐. Podľa  DSD/DPD, organické  peroxidy boli identifikované  ako 
explozívne  (E; R2 aleb   R3) alebo   oxidujúce  (O; R7).   Podľa CLP, organické   peroxidy majú 
svoju  vlastnú  triedu    a sú  rozdelené  do  siedmich  (7)  kategórií  podľa  vnútorných  vlastností 
a balenia  
 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram 
a výstražné 
/signálne/ 

slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Výbušný 

R2 Riziko výbuchu 
nárazom,  trením, 
horením alebo inými 
zdrojmi zapálenia 
 

R3 Veľké 
nebezpečenstvo 
výbuchu nárazom,  
trením, horením alebo 
inými zdrojmi 
zapálenia 

 
Nebezpečenstvo 

Organické  
peroxidy 
 Typ A 

H240: Zahrievanie 
môže spôsobiť výbuch 

 
Nebezpečenstvo 

Organické  
peroxidy 
Typ B 

H241: Zahrievanie 
môže spôsobiť požiar 
alebo výbuch 

 
Oxidujúci 

R7 Môže spôsobiť 
požiar 

 
Nebezpečenstvo 

Organické 
peroxidy  
Typ  C & D 

H242: Zahrievanie 
môže spôsobiť požiar 

 
Pozor 

Organické 
peroxidy  
Typ E & F 

H242: Zahrievanie 
môže spôsobiť požiar 

— 

Organické 
peroxidy 
 Typ G 

— 
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4.1.14.Korozívne látky a zmesi 

 
Korózia  /leptavosť  /žieravosť/  kovov  je  nová  kategória  nebezpečnosti  uvedená  v CLP.  Je 
určená pre látky a zmesi ,ktoré môžu korodovať/leptať oceľ alebo hliník.  
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram 
a výstražné 
/signálne/ 

slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

—  — 
 

Pozor 

Korozívna 
pre kovy 

kat. 1 

H290: Môže byť 
korozívna pre kovyals 

 
 
 
 
 
4.1.15.Iná fyzikálna nebezpečnosť 

 
DSD/DPD  zahŕňa  ďalšie  rizikové  vety  /R vety/pre  iné   nebezpečnosti  ,ktoré nie  sú  súčasťou 
GHS. 
Tieto  dodatočné  nebezpečnosti  a rizikové  vety  boli  doplnené  do  CLP  nezmenené  /okrem 
počtu viet/ ako výstražné upozornenia  EUH. 
 
R  vety  CLP  

Výstražné 
upozornenie  

 Text R vety 

R1  EUH001  Výbušný v suchom stave 

R6  EUH006   Výbušný  za prístupu i bez prístupu vzduchu 

R14  EUH014   Prudko reaguje s vodou 

R18  EUH018  Pri použití môže vytvárať horľavé alebo výbušné  zmesi pár 
so vzduchom 

R19  EUH019   Môže vytvárať výbušné peroxid 

R44  EUH044   Nebezpečenstvo výbuchu pri zahrievaní  v uzavretom obale. 
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4.2.    NEBEZPEČNOSŤ PRE ZDRAVIE   
 
4.2.1. Akútna toxicita 
 
Akútne toxické látky a zmesi môžu spôsobiť poškodenie zdravia pracovníka po jednej expozícii 
alebo  opakovaných  expozíciách    počas  krátkeho  času  (niekoľko  hodín).Tieto  účinky môžu 
vzniknúť rôznymi cestami: orálne ,inhalačne alebo dermálne. 
CLP nemení  celkový  rámec  klasifikácie pre  akútnu  toxicitu,  ale  sú    rozdiely  v rozsahu dávky 
podľa  kategórií, ktoré sa prekrývajú  medzi obidvoma systémami. CLP klasifikácia má štyri(4) 
kategórie pre akútnu toxicitu  a  DSD/PDD má dve (2)kategórie /veľmi toxický T+ ; R 26, R27, 
R28, a toxický T; R 23, R24 a R25 /. 
To znamená, že niektoré látky a zmesi sa môžu dostať do inej /vyššej /kategórie podľa  CLP  
v porovnaní  s DSD/DPD  a  niektoré  látky  klasifikované  podľa  DSD/DPD  ako  škodlivé  sa 
preklasifikujú do kategórie akútne toxické /kategória 3 alebo 4/ podľa CLP . 
Výstražné upozornenie   a piktogramy pre kategóriu 1  , 2 a 3    sú    rovnaké,  rozlíšiť kategóriu 
látky  alebo  zmesi  je možné  len  na  základe  KBÚ  ,čo  je  dôležité  pre  systém  posudzovania 
/hodnotenia/ a kontroly rizika  

 
DSD/DPD 

 Symbol  
nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram 
a výstražné 

/ signálne/slovo

Trieda/ 
kategória/ 
nebezpeč 
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Veľmi  toxický 

R26  Veľmi toxický pri  
         vdychovaní 
R27  Veľmi toxický pri  
         kontakte  
        s pokožkou 
R28  Veľmi toxický po 
        požití 

 
Nebezpečenstvo 

Akút. tox. 
kat. 1 
 
 
Akút. tox.  
kat.2  
 
 
 
Akút. tox.  
kat.3 
 
 

H300: Smrteľný po   
            požití 
H310: Smrteľný pri  
           kontakte s 
           pokožkou 
 H330: Smrteľný pri  
            vdychovaní 
 
H331: Toxický pri  
            vdychovaní 
H311: Toxický pri  
            kontakte  
            s pokožkou 
H301: Toxický  po požití 

 
Toxický 

R23  Toxický pri  
         vdychovaní 
R24  Toxický pri  
         kontakte  
         s pokožkou 
R25  Toxický  po požití 

 
Škodlivý 

R20  Škodlivý pri  
        vdychovaní 
R21  Škodlivý pri  
        kontakte  
        s pokožkou 
R22  Škodlivý po požití 

 
Pozor 

Akút. Tox. 
kat. 4 

H332: Škodlivý pri  
            vdychovaní 
H312: Škodlivý pri  
            kontakte  
            s pokožkou 
H302: Škodlivý po požití 
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Porovnaie EÚ/SR systému a GHS:

akútna orálna toxicita

SR

LD50

LD50 <5

Kat. 1

GHS

"EU‐GHS"

2000‐5000

Kategória 5

žiadny symbol

Xn

200‐2000

Kategória 4

T+R28

<25

T R25

25‐200

50‐300

Kategória 3

300‐20005‐50

Kategória 2

 
 
 
 

GHS‐Kritériá : akútna orálna toxicita

Kategória  Kategória Kategória Kategória Kategória

1 2 3 4 5

LD50 (mg/kg) 0‐5 5‐50 50‐300 300‐2000 2000‐5000

Výstražný piktogram Žiadny symbol

Výstražné slovo Nebezpečenstvo Nebezpečenstvo Nebezpečenstvo Pozor Pozor 

Výstražné upozornenie Smrteľný pri požití Smrteľný pri požití Toxický pri požití Škodlivý pri požití

Môže poškodiť 

zdravie pri 

požití

EU‐GHS
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Akútna toxicita ‐ dermálna a inhalačná

(LD50 ‐ hodnoty)

Cesty expozície Kategória 1 Kategória 2 Kategória 3 Kategória 4

GHS

Dermálna (mg/kg) ≤ 50 50 < C ≤ 200 200 < C ≤ 1000 1000 < C ≤ 2000

Plyny (ppmV) ≤ 100 100 < C ≤ 500 500 < C ≤ 2500 2500 < C ≤ 20 000

EU T+ T Xn

Dermálna  ≤ 50 50 < C ≤ 400 400 < C ≤ 2000  
 
 
4.2.2.Žieravosť  / dráždivosť  pre kožu    
  
Žieravé  látky a zmesi môžu spôsobiť vážne poranenie ‐ poleptanie    alebo popálenie kože ,pri 
ktorom hojenie trvá dlhší čas a môže zanechať trvalé poškodenie  v podobe jaziev. 
Dráždivé látky a zmesi môžu spôsobiť začervenanie, alebo zápal pokožky a všeobecne hojenie 
trvá  kratší  čas.  U  týchto  látok  je  dobrá  korelácia    medzi  DSD/DPD  a CLP  kritériami  pre 
klasifikáciu . 
CLP má  tri    kategórie  pre  žieraviny  /kat.  1 A,  1B  a 1C/  a pre  všetky  tri  kategórie  rovnaké 
výstražné upozornenie ; 
Pre dráždivé látky a zmesi má CLP jednu  kategóriu/kat. 2 / ,ale výstražné  slovo a piktogram  
pre dráždivé látky a zmesi pre túto kategóriu je odlišné oproti  DSD/DPD systému. 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram a 

výstražné slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Žieravý 

R35  Spôsobuje ťažké 
         poleptanie 

 
Nebezpečenstvo 

Žieravosť 
pre kožu : 
Kat. 1A, 

H314 : Spôsobuje vážne    
poleptanie   kože a           
poškodenie očí R34  Spôsobuje  

         poleptanie 
Kat. 1B  a  
1C 

 
Dráždivý 

R38  Dráždi pokožku 
 

Pozor 

Dráždivosť 
pre kožu:  
kat. 2 

H315 : Dráždi kožu 
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4.2.3. Vážne poškodenie očí / podráždenie očí 
 
Látky a zmesi, ktoré spôsobujú vážne poškodenie očí /dlhodobý efekt  ‐  ireverzibilné účinky/ 
alebo podráždenie očí /krátkodobý účinok s kratšou dobou hojenia/ . 
Kritériá  klasifikácie    sú  rovnaké  podľa  CLP  a DSD/DPD  ,  ale  odlišné  je  označovanie  /nové 
piktogramy a výstražné slová/ 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram a 

výstražné slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

         
      Dráždivý 

R41  Riziko vážneho    
         poškodenia očí   

Nebezpečenstvo 

Ireverzibil. 
účinky na 
oči 
kat.1 
 

H318: Spôsobuje vážne     
poškodenie očí 

R36  Dráždi oči 
 

Pozor 

Dráždivé 
/reverzibil./ 
účinky na 
oči kat.2 

H319: Spôsobuje vážne     
podráždenie očí 

 
 
4.2.4. Respiračná alebo kožná senzibilizácia 
 
Senzibilizátory sú látky ,ktoré  po iniciálnej expozícii môžu vyprovokovať alergickú reakciu 
v dýchacích cestách alebo na koži .Je zhoda v klasifikačných kritériách oboch systémov, ale 
sú rozdiely v označovaní / nové piktogramy/ 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram a 

výstražné slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Dráždivý 

R42  Môže spôsobiť   
         senzibilizáciu  pri  
         vdýchnutí   

Nebezpečenstvo 

Respiračná 
senzibiliz. 
kat. 1 

H334: Pri vdýchnutí          
môže            vyvolať 
alergiu  alebo    príznaky  
astmy          alebo              
dýchacie ťažkosti 

R43 Môže spôsobiť  
        senzibilizáciu pri  
        kontakte s  
        pokožkou 

 
Pozor 

Kožná 
senzibiliz. 
kat. 1 

H317: Môže vyvolať          
alergickú           kožnú 
reakciu 
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4.2.5. Mutagenita zárodočných buniek 

Látky  a zmesi  ,ktoré  môžu  spôsobiť  dedičné    genetické  poškodenie  zárodočných  buniek 
/spermie,  vajíčka/,ktoré  sa môže  preniesť  na  ďalšie  pokolenie.  Kritériá  klasifikácie  sú  veľmi 
podobné, ale  podľa  CLP  je zmena v označení  kategórií : kat.1A, kat.1B , kat.2 v porovnaní s 
kat.1, kat.2, kat.3 podľa DSD/DPD. Odlišné sú piktogramy /nové/ a výstražné upozornenie . 
Pozor pri posudzovaní /hodnotení/ a kontrole rizika!   

 
DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 

kat. 1 
R46 
 Môže spôsobiť 
dedičné 
genetické  
poškodenie  

 
Nebezpečenstvo

Mutagén  
/známy/ 
kat. 1A 
 

H340: Môže     
spôsobovať genetické 
 poškodenie 
 (cesty expozície) 

kat. 2 
Mutagén 
/pravdep./
kat. 1B 

 

kat. 3 

R68, 
 Možné riziká 
ireverzibilných 
účinkov 

 
Pozor 

Mutagén  
/podozrivý/
kat. 2 

H341:Podozrivý,že 
spôsobuje genetické  
 poškodenie          (cesty 
expozície  ) 

 
4.2.6. Karcinogenita 
 
Karcinogény  sú  látky  a zmesi,  ktoré môžu  spôsobiť  rakovinu.  Kritériá  klasifikácie  sú  veľmi 
podobné, ale  podľa  CLP  je odlišné  označenie kategórií nebezpečnosti :  kat.1A,   kat.1B  a  
kat. 2 v porovnaní s kategóriami: 1, 2, a 3 podľa DSD/DPD; odlišné sú piktogramy a signálne 
slová/nové/. 
Pozor pri hodnotení  a kontrole rizika! 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 

Kat. 1 
 
 

R45  
Môže spôsobiť      
rakovinu 
R49 Môže 
spôsobiť 
rakovinu     pri       
vdýchnutí 

 
 

Nebezpečenstvo

Karcinogén 
/známy/ 
kat. 1A  H350: Môže spôsobiť         

rakovinu          
 (cesty          expozície) 

Kat. 2 
Karcinogén 
/pravdep./ 
kat. 1B 

 

Kat. 3 
R40  Podozrenie 
na karcinogénne 
účinky   

Pozor 

Karcinogén 
/podozrivý/ 
kat. 2 

H351:Podozrivý,že           
spôsobuje          rakovinu 
(cesty  expozície) 
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4.2.7. Reprodukčná toxicita 
 
 Reprodukčné toxíny/ sú látky a zmesi, ktoré môžu spôsobiť škodlivé účinky na plodnosť 
alebo vývoj plodu.  Kritériá  klasifikácie  sú  veľmi  podobné,  ale    podľa    CLP    je  odlišné  
označenie kategórií nebezpečnosti  : kat.1A, kat.1B ,kat.2 v porovnaní s  : kat.1, kat.2, kat.3 
podľa  DSD/DPD;    odlišné  sú  aj  výstražné  symboly  nebezpečenstva  /nové  piktogramy  
a signálne slová/ .  
Pozor pri hodnotení a kontrole rizika! 
 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety  CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 

Kat. 1 
 
 
 

R60  
Môže poškodiť 
plodnosť 
R61 
 Môže poškodiť 
nenarodené 
dieťa 

 
Nebezpečenstvo

Reprod. 
toxicita  
kat. 1A 

H360: Môže spôsobiť 
poškodenie      plodnosti 
alebo            
nenarodeného dieťaťa 

Kat. 2 
Reprod. 
toxicita  
kat. 1B 

 

Kat. 3 

R62 
Možné riziko 
poškodenia 
plodnosti 
R63 
Možné riziko 
poškodenia  
plodu 

 
Pozor 

Reprod. 
toxicita  
kat. 2 

H361 :Podozrenie, že        
môže spôsobiť             
poškodenie plodnosti 
alebo nenarodeného  
dieťaťa 

— 

R64 
 Môže spôsobiť 
poškodenie 
dojčiat /cez 
laktáciu/ 

— 
Laktačné 
účinky  

H362 :Môže spôsobiť 
poškodenie dojčiat 
prostredníctvom 
materského mlieka 
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4.2.8. Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia 
 
Špecifický cieľový orgán pre toxický účinok (Specific Target Organ Toxicity)je schopnosť  látky 
alebo  zmesi  spôsobiť  poškodenie  jednotlivých  /na  chemikáliu  vnímavých  /  orgánov  tela, 
napr.  krvi,  pečene,  nervového  systému,  a to  pri  dávke,  nad  ktorou  by  sa  už  viac  prejavili   
účinky  celkovej  toxicity.  STOT  účinok  sa môže  prejaviť  pri  jednorazovej  expozícii  alebo  po 
niekoľkých opakovaných  expozíciách. Kritériá klasifikácie sú veľmi podobné medzi obidvoma 
systémami, podľa CLP je však  odlišné označovanie symbolov nebezpečenstva  
/nové piktogramy a výstražné slová/ a rozdelenie do troch kategórií nebezpečnosti :kat.1, 2 
a 3 .  
 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 
Rizikové vety 

       CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
(Veľmi) Toxický 

R39   
Nebezpečenstvo veľmi 
vážnych irevrzibilných 
účinkov. 
Kombinácia s : R26, 
R27, R28 alebo R23, 
R24, R25 

 
Nebezpečenstvo

STOT  
 kat.1 

H370:Spôsobuje 
poškodenie  orgánov  

(cesty expozície)  

 
Škodlivý 

R68  Možné riziko 
ireverzibilných 
účinkov. 
Kombinácia s: 
R20, R21, R22 

 
Pozor 

STOT 
 
kat.2 

H371:  Môže  spôsobiť 
poškodenie orgánov 

 

R37  Dráždi dýchacie 
cesty 
R67  Pary môžu 
spôsobiť  ospalosť  a 
závraty 

 
Pozor 

STOT 
 kat.3 

H335:Môže spôsobiť  
podráždenie dýchacích 
ciest  alebo 
H336: Môže spôsobiť 
ospalosť  alebo závraty 
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4.2.9.  Toxicita  pre  špecifický  cieľový  orgán  STOT  –  opakovaná  /chronická 

/expozícia 
Kritériá  klasifikácie mnohých  látok  a zmesí  podľa  CLP  vychádzajú  z hodnotenia    práve  podľa  tohto 
účinku. Zmeny sú v kategorizácii  nebezpečnosti /kat.1 a 2/ a novým  výstražným označovaním   
/ nové piktogramy a výstražné slová/. 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Toxický 

R48  Nebezpečenstvo 
vážneho poškodenia 
zdravia pri dlhodobej 
expozícii 
 Kombinácia s : 
R23, R24, R25 

 
Nebezpečenstvo

STOT   
 kat. 1 

H372:Spôsobuje 
poškodenie  orgánov  pri 
dlhodobej  alebo 
opakovanej expozícii 
/cesty expozície/  

 
Škodlivý 

R48  Nebezpečenstvo 
vážneho poškodenia 

zdravia pri dlhodobej 
expozícii  
Kombinácia s : 
R20, R21, R22   

Pozor 

STOT  
 kat.2 

H373:  Môže  spôsobiť  
poškodenie  orgánov  pri 
dlhodobej  alebo 
opakovanej  expozícii 
/cesty expozície/ 

— 
R33  Nebezpečenstvo 
kumulatívnych účinkov

 
 
4.2.10. Aspiračná toxicita 
 
Aspiračné    toxikanty  sú  spravidla  uhľovodíky    a oleje  ,ktoré  môžu  spôsobiť  závažné 
poškodenie zdravia, ako je pneumónia ,ak náhodne preniknú do pľúc. Klasifikačné kritériá sú 
podobné u mnohých látok a zmesí, ktoré sú rovnako klasifikované.  
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Škodlivý 

R65  Škodlivý: po 
požití    môže  spôsobiť
poškodenie  pľúc   

Nebezpečenstvo

Aspiračná 
nebezpeč. 
kateg. 1 

H304: Pri požití 
a vniknutí do dýchacích 
ciest môže spôsobiť 
smrť  
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4.2.11.Iná nebezpečnosť pre zdravie  
 
DSD/DPD  zahŕňa  ďalšie  rizikové  vety  /R  vety/pre  inú  nebezpečnosť  ,ktoré  nie  sú  súčasťou 
GHS. 
Tieto  dodatočné  nebezpečnosti    a rizikové  vety  boli  doplnené  do  CLP  nezmenené  /okrem 
počtu viet / ako výstražné upozornenia  EUH. 
 
 

R  vety  CLP  
Výstražné 
upozornenie  

 Text R vety 

R14 
 

EUH029   Uvoľňuje toxický plyn pri styku s vodou 

R31  EUH031   Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami 

R32  EUH032   Uvoľňuje vysoko toxický plyn pri styku s kyselinami 

R66  EUH066   Opakovaná  expozícia  môže  spôsobiť  vysušenie  alebo 
popraskanie kože 

R70  EUH070   Toxický pri styku s očami 

R 71  EUH071   Spôsobuje poleptanie dýchacích ciest 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Banskej Bystrici 

29 
 

 
4.3.    NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

4.3.1 Toxicita pre vodné prostredie 
 
Látky a zmesi ,ktoré môžu spôsobiť krátkodobé alebo dlhodobé účinky na vodné organizmy ‐ 
ryby, kôrovce, riasy a iné vodné organizmy. Kritériá klasifikácie sú podobné medzi DSD/DPD a CLP.  

 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
/signálne/ 

slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Nebezpečný pre 
životné prostredie 

R50 Veľmi toxický pre 
vodné organizmy 

 
Pozor 

Akútne 
riziko pre 
vodné 
prostredie 
kat. 1  
 

H400: Veľmi toxický 
pre vodné organizmy 
/ryby, kôrovce, riasy/ 

R50/53  Veľmi  toxický 
pre  vodné  organizmy, 
môže  spôsobiť 
dlhodobé  nepriaznivé 
účinky  vo  vodnej 
zložke ŽP 

Chronické 
riziko pre 
vodné 
prostredie 
kat. 1 

H410: Veľmi toxický 
pre vodné organizmy , 
s dlhodobými 
účinkami 

R51/53 Toxický pre 
vodné organizmy, 
môže spôsobiť 
dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnej 
zložke ŽP 
  

 
— 

Chronické 
riziko pre 
vodné 
organizmy 
kat.2 

H411: Toxický pre 
vodné organizmy , 
s dlhodobým účinkom  

— 

R52/53 Škodlivý pre 
vodné organizmy, 
môže spôsobiť 
dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnej 
zložke ŽP 
 

— 

Chronické 
riziko pre 
vodné 
organizmy 
kat.3 

H412: Škodlivý pre 
vodné organizmy , 
s dlhodobým účinkom 

— 

R52 Škodlivý pre 
vodné organizmy   
alebo 
R53 Môže spôsobiť 
dlhodobé nepriaznivé 
účinky vo vodnej 
zložke ŽP 

— 

Chronické 
riziko pre 
vodné 
organizmy 
kat.4 

H413: Môže spôsobiť 
dlhodobé škodlivé 
účinky pre vodné 
organizmy 
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Pozn. Akútna  toxicita    kategórie    2  a kategórie  3 nebola použitá do  CLP,  hoci  je popísaná 
v GHS,  ale   importované  chemikálie  s GHS  označovaním  môžu  obsahovať  tieto  kategórie. 
Akútna  toxicita  kat.  2  a 3  je  ekvivalentná  rizikovým  vetám  :  R  51  /toxický  pre  vodné 
organizmy/ a R52 /škodlivý pre vodné organizmy/ podľa DSD/DPD a indikuje, že hoci sú látky 
 alebo  komponenty  zmesí  toxické  pre  vodné  organizmy  ,sú  rýchlo  biologicky  odbúrateľné  
a bez  dlhodobých účinkov. 
 
 
4.3.2. Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu 
 
Látky a zmesi ,ktoré môžu poškodiť ozónovú vrstvu. 
 

DSD/DPD 
 Symbol  

nebezpečenstva 

Rizikové vety         CLP 
 Piktogram a 
výstražné 
slovo 

Trieda/ 
kategória 
nebezpeč
nosti 

Výstražné 
upozornenie  

 
Nebezpečestvo pre 
životné prostredie 

R59 Nebezpečný pre 
ozónovú vrstvu   

Pozor 

Ozón 

H420: Poškodzuje 
verejné zdravie  
a životné prostredie  
tým, že ničí ozón vo 
vrchných vrstvách 
atmosféry 

 
 

 
Prílohy:   
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Klasifikácia a etiketa/príklad xylén/ 
 

Xylén CAS:1330‐20‐7,EC:215‐535‐7 
Klasifikácia podľa DSD/DPD: 
Xn, Xi  R:10‐20/21‐38 
 
Etiketa podľa DSD/DPD:                                                         

Horľavý                                                             
Škodlivý pri vdýchnutí a po požití 
Dráždi oči 
 
 

 

látka Štruktúra LD50  (mg/kg) klasifikácia EU Klasifikácia GHS

Xn, R22 nebezpečenstvo 

Škodlivý po požití Toxická pri požití

Xn, R22 nebezpečenstvo 

Škodlivý po požití Toxická pri požití

Koffein

 

Kyselina 

acetylsali

cilová 

(aspirín)

 

200‐400

200‐250

Príklad : akútna orálna toxicita
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Xylén CAS:1330‐20‐7,EC:215‐535‐7 
Klasifikácia podľa GHS/CLP: 
 
Horľavá kvapalina kat.3, H226 
Akútna toxicita kat.4, H332 
Akútna toxicita kat.4, H312 
Dráždivosť pokožky kat.2, H315 
 
Etiketa podľa GHS/CLP: 

Horľavá kvapalina a pary                           
Škodlivá pri vdýchnutí 
Škodlivá pri kontakte  s pokožkou                           
Dráždi kožu 
 
 

Klasifikácia a označovanie, kontrola rizika na pracovisku 
 
Príklad 1 
Spoločnosť kúpila látku X ,ktorá bola označená podľa DSD ako:  

 
Dráždivá 
R41 Riziko vážneho poškodenia očí 
 
 

Spoločnosť    je  v neistote,  pretože  nové    CLP  označovanie mení      piktogram  označujúci  žieravosť 
/dráždivosť  
 

 
Nebezpečenstvo 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí 
 

Spoločnosť   má pochybnosti,  či nebude musieť z tohto dôvodu zmeniť svoje postupy a opatrenia   na 
kontrolu rizika /bezpečné zaobchádzanie/. 
Klasifikačné  kritériá  pre  látky  tejto  kategórie  sú  veľmi  podobné  podľa  DSD  a CLP,  vnútorná 
nebezpečnosť  látky zostáva tá  istá, hoci sa mení označovanie. Ak má spoločnosť  identifikované riziká 
pre použitie látky a vypracované vhodné/bezpečné  postupy zaobchádzania/ a opatrenia, ktorými má 
riziko  dostatočne  kontrolované,  nemusí  v zmysle  nového  CLP  označovania    vykonať  zmeny    na 
kontrolu rizika  
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Príklad 2 
Spoločnosť  používa látku ,ktorá nebola klasifikovaná podľa DSD. Podľa CLP je ale klasifikovaná 
pre chronické toxické účinky a v dôsledku zmien v klasifikačných kritériách    ,je s ohľadom na 
tento účinok označená :  
 
 

 
Pozor 
H373  Môže  spôsobiť  poškodenie  orgánov  /obličky/  pri  dlhodobej  alebo  opakovanej 
expozícii 
 
Spoločnosť  by  mala  prehodnotiť,  ako  používa  látku  a rozhodnúť,  aké  kontrolné  opatrenia 
navrhne na ochranu  zamestnancov.  
Okrem  toho  spoločnosť  by  mala  zhodnotiť,  či  nebudú  ovplyvnené  osobitné  skupiny 
zamestnancov, napr. mladiství.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Banskej Bystrici 

34 
 

Zdroje informácií: 
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https://osha.europa.eu/en/topics/ds/materials/clp‐osh‐guidance.pdf 

2.  nariadenie  Európskeho  parlamentu  a Rady  (ES)  č.1272/2008    o klasifikácii,  označovaní 
a balení  látok a zmesí 
3. Úvodné usmernenie k nariadeniu CLP. Centrum pre chemické látky a prípravky. 
www.cchlp.sk 
4. CLP Guidance. www.echa.europa.eu) 

5. Vesel, P.: Globálny harmonizovaný systém II . Základy nového klasifikačného systému‐   
    zdravotné riziká. Konferencia Chémia 2008, Bešeňová 13.6.2008 
6. Európska chemická agentúra .Usmernenia k REACH a CLP http://echa.europa.eu/ 
7. NV SR č.355/2006 Z.z. v znení NV SR č.471/2011 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi  s expozíciou  chemickým  faktorom  (  EÚ  smernica  č.  98/24/ES  o chemických 
faktoroch) 
8. NV SR č.356/2006 Z.z. v znení NV SR č.301/2007 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom ( EÚ smernica č.2004/37/ES 
o karcinogénoch a mutagénoch) 
9.  NV  SR  č.387/2006  Z.z.  o požiadavkách  na  zaistenie    bezpečnostného    a zdravotného 
označenia pri práci (EÚ smernica 2/58/EHS o bezpečnostnom označovaní) 
10.NV SR č. 272/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú  
zakázané  tehotným  ženám,  matkám  do  konca  9.mes.po  pôrode  a dojčiacim  ženám...(EÚ 
smernica č.92/85/EHS o ochrane  tehotných žien pri práci ) 
11. NV SR č. 286/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 
mladistvým zamestnancom ( EÚ smernica č.94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci) 
12.  Zákon  č.355/2007  Z.z.  o ochrane  ,podpore  a rozvoji  verejného  zdravia  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
13. Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
Odborná úprava : MUDr. Ľubica Hettychová                            v Banskej Bystrici  jún 2013 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici 
 
 
 
 
 


