
Platné právne predpisy 
Platné právne predpisy 

• 0TZákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znen0Tí 

 
 

0TPreventívne pracovné lekárstv 0To 
 Hluk 

• Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku  
v platnom znení  

  
Vibrácie 

• Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 
v platnom znení 

 
 Osvetlenie 

• 0TVyhláška č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci0T 
v platnom znení 

 
Elektromagnetické polia 

• Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
elektromagnetickému poľu v platnom znení 

 
Optické žiarenie 

• Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému 
optickému žiareniu 

 
Zobrazovacie jednotky 

• Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami 

 
 Bremená 

• Nariadenie vlády SR č.281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

 
Azbest 

• Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci 

  
Biologické faktory 

• Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci  

  
Chemické faktory 

• Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v platnom znení 

  
Karcinogény / mutagény 

• Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v platnom znení  

   
 Rizikové práce 

• 0TVyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného 
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z  hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na 
zaradenie prác do kategórií0T v platnom znení 
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Fyzická, psychická a senzorická záťaž pri práci 
• 0TVyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou 

pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci0T  
  
Teplo a chlad 

• 0TVyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 
a chladom pri práci0T 

 
Pracovisko 

• 1TNariadenie vlády SR č.1T 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

 
OOPP 

• 1TNariadenie vlády SR č.1T 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 
Bezpečnostné označenie 

• 1TNariadenie vlády SR č. 1T387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci 

   
Pracovné prostriedky 

• 1TNariadenie vlády SR č.1T 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  

  
Zakázané práce 

• 1TNariadenie vlády SR č.1T 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré 
sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim 
ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky 
do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré 
povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v platnom znení 

• 1TNariadenie vlády SR č.1T 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré 
sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v platnom znení 

 
Chemické látky 

• Zákon NR SR č. 67/2011 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 
zmesí na trh (chemický zákon) v platnom znení 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č.1907/2006 z 18. decembra 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení 
Európskej chemickej agentúry v platnom znení 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 1272/ 2008 zo 16. decembra 2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení 

  
Odborná spôsobilosť 

• 0TVyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z., 0Tktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah 
požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a 
činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na 
preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah 
aktualizačnej odbornej prípravy 

 
Pohrebníctvo 

• Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
 
Pitná voda  

• Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní 
pitnou vodou 
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