
NARIADENIE VLÁDY 444/2001

O POŽIADAVKÁCH NA POUŽÍVANIE OZNAČENIA, SYMBOLOV 
A SIGNÁLOV   NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA            
PRI PRÁCI



Vzájomná zámena a kombinácia označení:

 bezpečnostná farba alebo značka na označenie miesta, na ktorom je prekážka 
alebo nebezpečenstvo pádu

 svetelné označenie, akustický signál alebo slovná komunikácia

 ručné signály alebo slovnú komunikáciu

 svetelné označenie a akustické signály

 svetelné označenie a slovnú komunikácia

 ručné signály a slovnú komunikáciu



Bezpečnostné farby

 Červená- zakazová značka, signál 
nebezpečenstva, požiarnotechnické zariadenia

 Žltá alebo žlto-oranžová- výstražná značka

 Modrá – príkazová

 Zelená – značka pre núdzový východ, únikové 
cesty, prvá pomoc, bez nebezpečenstva



Zakazové značky- označenie, ktoré zakazuje správanie, ktoré by 
mohlo viesť k ohrozeniu alebo spôsobiť ohrozenie.

Hlavné znaky:

 Kruhový tvar

 Čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený 
šikmý pruh

 Červená farba pokrýva 35% plochy značky



Výstražné značky- označenie, ktoré upozorňuje na nebezpečenstvo 
alebo ohrozenie

Hlavné znaky:

 Trojuholníkový tvar  

 Čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom

 Žltá farba pokrýva 50% plochy značky



Príkazové značky- označenie, ktoré prikazuje osobitné správanie

Hlavné znaky:

 Kruhový tvar

 Biely piktogram na modrom pozadí

 Modrá farba pokrýva 50% plochy značky



Značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc-
označenie, ktoré informuje o núdzovom východe, únikovej 
ceste, mieste prvej pomoci alebo záchrannom vybavení

Hlavné znaky:

 Obdĺžnikový alebo štvorcový tvar

 Biely piktogram na zelenom pozadí

 Zelená farba pokrýva 50% plochy značky



Značky požiarnej ochrany- označenie, ktoré informuje o umiestnení 
požiarnotechnického zariadenia

Hlavné znaky:

 Obdĺžnikový alebo štvorcový tvar

 Biely piktogram na červenom pozadí

 Červená farba pokrýva 50% plochy značky



MINIMÁLNE POŽIADAVKY

 NA OZNAČENIE NÁDOB A POTRUBÍ

 NA OZNAČENIE A UMIESTNENIE 
POŽIARNOTECHNICKÉHO ZARIADENIA

 NA SVETELNÉ OZNAČENIE

 NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY

 NA SLOVNÚ KOMUNIKÁCIU

 NA RUČNÉ SIGNÁLY



 Označenie prekážok- miesta, na ktorých je nebezpečenstvo 
zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo pád predmetov.

Označenie: striedavo žlté a čierne pásy alebo červené a biele 
pásy, pásy pod 45º rovnakej šírky

 Označenie nebezpečných miest a komunikácií- neprerušované 
pásy výraznej farby prednostne bielej alebo žltej.



RUČNÉ SIGNÁLY


