
 

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ KATEGÓRIE ALEBO 

DO ŠTVRTEJ KATEGÓRIE ALEBO NA ZMENU ALEBO VYRADENIE PRÁC 

Z TRETEJ KATEGÓRIE ALEBO ZO ŠTVRTEJ KATEGÓRIE 

 

 

Návrh na zaradenie prác do tretej kategórie alebo do štvrtej kategórie alebo na zmenu alebo 

vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie obsahuje údaje o 

 

1. zamestnávateľovi a pracovisku 

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,  

b) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú  

    osobu – podnikateľa, 

c) zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
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) 

d) názov pracoviska, 

e) počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien, 

f) názov profesií podľa Štatistickej klasifikácie zamestnaní,
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) číselný kód zamestnaní, 

g) opis prác. 

 

2. faktoroch práce a pracovného prostredia 

a) posudok o riziku s uvedením expozície osôb jednotlivým faktorom práce a pracovného 

prostredia vo vzťahu k limitom alebo kritériám ustanoveným osobitnými predpismi
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) podľa 

profesií,  

b) časové údaje o trvaní práce spojenej s expozíciou alebo časové snímky práce, 

c) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov práce a 

pracovného prostredia, ktoré vykonala odborne spôsobilá osoba, 

d) kategóriu práce. 

 

3. technických, organizačných a iných opatreniach na zníženie zdravotného rizika 

a) vykonaných vrátane ich vymenovania,  

b) plánovaných vrátane harmonogramu, 

 

4. pracovnej zdravotnej službe podľa § 30d zákona s uvedením názvu, sídla a identifikačného 

čísla, ktorá vypracovala návrh na zaradenie prác do tretej kategórie a do štvrtej kategórie alebo na 

zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo zo štvrtej kategórie. 
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) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

ekonomických činností. 
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) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 

zamestnaní. 
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) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

82/2015 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. 
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