
Príloha č. 2 

k opatreniu č. MF/007422/2019-75 

 

 

Činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy, 

matkám – príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a 

dojčiacim príslušníčkam finančnej správy 

 

Tehotným príslušníčkam finančnej správy sú odo dňa, keď bolo služobnému úradu 

oznámené ich tehotenstvo, matkám – príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho 

mesiaca po pôrode  a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy,  zakázané činnosti, pri 

ktorých sú vystavené škodlivým vplyvom v takej miere, že môžu ohroziť tehotenstvo 

príslušníčky finančnej správy alebo vývoj plodu, zdravie príslušníčky finančnej správy v 

tehotenstve, pri pôrode a v čase do konca deviateho mesiaca po pôrode. 

  
1. Tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám – príslušníčkam finančnej správy do 

konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy sú zakázané 

činnosti  

a) s látkami a zmesami s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom 

predpise,
1
)  

b) zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,
2
)  

c) vedúce k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia vrátane činností, pri ktorých je príslušníčka finančnej správy vystavená 

nepriaznivým účinkom ožiarenia elektromagnetickými vlnami v pásme vysokých 

frekvencií a veľmi vysokých frekvencií na všetkých pracoviskách, 

d) pri zaobchádzaní s výbušninami a výbušnými predmetmi,  

e) pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi,  

f) v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží,  

g) s horľavými kvapalinami I. triedy nebezpečnosti
3
) okrem ich bezpečného používania v 

laboratóriách, 

h) pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania 

materiálov,  

i) vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami,  

j) s nebezpečenstvom vysokého napätia,  

k) na pracovisku s viaczmennou prevádzkou alebo priamy výkon služby hliadkovou 

činnosťou. 

 

2. Tehotným príslušníčkam finančnej správy sú zakázané aj 

a) činnosti a pracoviská so škodlivými biologickými faktormi, najmä s vírusmi, okrem 

prípadov, keď sú tehotné príslušníčky finančnej správy dokázateľne primerane 

chránené pred pôsobením týchto faktorov očkovaním,  

                                                           
1
) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov. 
2
) § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2018 Z. z. 
3
) § 4 písm. k) a n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej 

bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a 

živočíšnych tukov a olejov. 



2 

 

b) činnosti a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho 

zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom, 

c) činnosti v mikroklimatických podmienkach významne zaťažujúcich organizmus 

príslušníčky finančnej správy v tehotenstve,  

d) činnosti spojené s neprimeranou fyzickou námahou a činnosti v nefyziologickej 

polohe alebo s nevhodnými spôsobmi pohybu, najmä činnosti spojené s tlakom na 

brucho a činnosti trvale vykonávané postojačky bez možnosti zmeny polohy, činnosti 

spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované 

smerné hmotnostné hodnoty,
4
) práce v hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, 

poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s rukami nad hlavou, práce vykonávané 

v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných polôh. 

3. Dojčiacim príslušníčkam finančnej správy sú zakázané aj činnosti a pracoviská so 

škodlivými chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú 

absorbovateľné ľudským organizmom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 


