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                   Materiál bol spracovaný v rámci projektu „Škola aktívneho občana“ 
                                                ktorého realizáciu podporilo Mesto Zvolen poskytnutím dotácie.  
                                                Aktualizácie nájdete na http://www.slatinka.sk/ekoporadna/rady-kontakty/ 

HLUK  
Účinky hluku na človeka závisia od jeho fyzikálnych charakteristík, t. j. intenzity, prevažujúcej výške 
(frekvencii) a od času, kedy nás hluk obťažuje, od vlastností človeka, jeho vnímavosti, schopnosti 
adaptácie, veku, od celkového i momentálneho zdravotného stavu a od druhu vykonávanej práce. 

Hluk sťažuje dorozumievanie, spôsobuje ťažkosti pri koncentrácii a v závislosti od dĺžky pobytu v 
hlučnom prostredí môže dôjsť aj k poškodeniu sluchu. Najväčšie množstvo hluku v mestskom 
prostredí produkuje doprava, obťažovať nás však môže aj hluk, ktorý vzniká napríklad pri stavebných 
prácach, oslavách a pod. Čo je to „hluk“ definuje vo Zvolene aj VZN č. 135/2010 o verejnom poriadku.  

Čo je to tzv. nočný pokoj a kedy platí? 

Je to obdobie stanovené nariadením mesta č. 135/2010 o verejnom poriadku, počas ktorého je 
zakázané rušiť ostatných hlukom, hudbou, spevom, motorom áut či strojov, výbušninami, svetlicami, 
ale aj brechotom psov či zvukmi iných domácich zvierat. Výnimka sa vzťahuje iba na čistenie a údržbu 
komunikácií (napr. odpratávanie snehu v zime), odstraňovanie havárií a v špecifických prípadoch 
použitia slávnostného ohňostroja, ktoré povolí Mesto Zvolen. Nočný pokoj vo Zvolene je od 22.00 
večer do 6.00 ráno, iba na pešej zóne je táto doba v lete od 0.00 do 5.00 ráno, v lete, v zime od 00 do 
6.00 ráno. V prípade rušenia, ak je to možné a bezpečné, skúste na tento problém slušne upozorniť 
pôvodcu, inak kontaktujte mestskú políciu (tel. 045/533 10 00). 

Obťažuje Vás hluk z diskotéky, predajne alebo inej prevádzky? 

Čas predaja je určený nariadením v každom obci či meste. Vo Zvolene je čas predaja a prevádzky 
určený všeobecne od 6.00 do 22.00 (výnimkou sú čerpacie stanice a ubytovacie zariadenia). 
Predĺženie predaja je možné iba v individuálnych prípadoch primátorom/primátorkou mesta, ak to 
odsúhlasí výbor príslušnej mestskej časti. Jednorazové akcie (svadby a pod.) môže povoliť aj Odbor 
správy majetku MsÚ. Na letných terasách a posedeniach je obmedzená hudobná produkcia do času 
začatia nočného pokoja, teda do 22.00, iba na pešej zóne do 0.00. Dajte podnet na MsÚ, aby skrátili čas 
predaja a prevádzky (podnet môže podať ktokoľvek, rozhoduje o tom primátor/primátorka). Sťažujte 
sa mestskej polícii, tel. 045/533 10 00, prípadne poslancom a poslankyniam v danej mestskej časti 
(http://samosprava.zvolen.sk/poslanci.phtml?id5=21801).  

Kde je možné zistiť, aké sú hladiny hluku v nejakom území? 

Merania robí napríklad Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica (tel. 048/43 6 77 
85), prípadne komerčné subjekty http://www.enviroregister.sk/meranie-hluku-a-vibracii.html  

Používa niekto delobuchy alebo inú výbušnú, hlučnú, svietiacu, tzv. zábavnú 
pyrotechniku? 

Vo Zvolene je použitie zábavnej pyrotechniky povolené iba mimo obytných zón a okolia kostolov, 
zdravotníckych, školských a predškolských zariadení. Tu je možné použitie pyrotechniky iba od 31. 
decembra 8.00 hod. do 1. januára 5.00 hod. V prípade porušovania nariadenia kontaktuje mestskú 
políciu, tel. 045/533 10 00. 

Ruší vás susedov pes štekotom? 

Ak vo vašom dome neustále šteká susedov pes, pravdepodobne nie je zvyknutý byť sám doma a je mu 
smutno. Požiadajte suseda, aby dal svojho psíka vycvičiť, nech sa pokúsi privyknúť ho na to, že je sám 
doma. V prípade, že ste celý deň sám doma a je Vám psíka, ktorého majiteľ musí byť v práci ľúto, 
môžete mu ponúknuť, že ho budete chodiť počas dňa venčiť alebo sa dokonca v čase jeho 
neprítomnosti postaráte. Ak sa prípad nedá vyriešiť, podajte sťažnosť na mestskú políciu, tel. 
045/533 10 00. 
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