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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 20. mája 2001

o minimálnych bezpeènostných a zdravotných po�iadavkách
pri práci so zobrazovacími jednotkami

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 1
písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri
práci v znení zákona è. 158/2001 Z. z. nariaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje minimálne po�iadav-
ky na bezpeènos� a ochranu zdravia pri práci so zobra-
zovacími jednotkami.

(2) Zobrazovacou jednotkou na úèely tohto nariade-
nia sa rozumie zariadenie s obrazovkou na znázoròo-
vanie abecedno-èíslicových alebo grafických znakov
bez oh¾adu na pou�itý spôsob zobrazovania.

(3) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na
a) zariadenie s obrazovkou v kabíne vodièa alebo

v obslu�nom mieste stroja,
b) zariadenie s obrazovkou v obslu�nom mieste do-

pravného prostriedku,
c) zariadenie s obrazovkou, ktoré nie je urèené na

plnenie pracovných úloh,
d) prenosné zariadenie s obrazovkou pou�ívané do-

èasne alebo nepravidelne na pracovisku,
e) zariadenie s obrazovkou v registraènej pokladnici,

kalkulaèku a zariadenie vybavené len malým dis-
plejom,

f) písací stroj s displejom.

§ 2

Posudzovanie rizík

(1) Zamestnávate¾ analyzuje pracovné podmienky
a hodnotí podmienky na zaistenie bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci, osobitne z h¾adiska zá�a�e
zraku, podpornopohybovej sústavy a neuropsychické-
ho stresu.

(2) Zamestnávate¾ vykonáva primerané opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov na základe analýzy
a hodnotenia pod¾a odseku 1 a zoh¾adòuje spolupôso-
biace alebo kombinované úèinky zistených nepriazni-
vých faktorov práce a pracovného prostredia.

§  3

Pracovisko

(1) Pracovisko musí spåòa� minimálne po�iadavky
uvedené v prílohe.

(2) Pracoviskom na úèely tohto nariadenia je sústava
zahàòajúca zobrazovaciu jednotku a ïal�ie príslu�en-
stvo; neoddelite¾nou súèas�ou pracoviska je aj pracov-
né sedadlo, pracovný stôl alebo pracovná plocha.

§ 4

Informovanos� zamestnancov a ich za�kolenie

(1) Zamestnávate¾ zabezpeèí informovanie zamest-
nancov, ktorí pou�ívajú zariadenie so zobrazovacou
jednotkou ako podstatnú èas� svojej práce (ïalej len
�zamestnanec�), a zástupcov zamestnancov1) pre bez-
peènos� a ochranu zdravia pri práci (ïalej len �zástup-
covia zamestnancov�) o v�etkých h¾adiskách bezpeè-
nosti a ochrany zdravia pri práci vz�ahujúcich sa na
ich pracovisko, a najmä o opatreniach vykonaných na
ich pracovisku pod¾a § 2 a 7.

(2) Pred zaradením na prácu so zobrazovacou jed-
notkou a pri ka�dej zásadnej zmene organizácie práce
musí by� zamestnanec za�kolený.

§ 5

Re�im práce a odpoèinku

Zamestnávate¾ zabezpeèí pravidelné preru�ovanie
práce alebo v èase tohto preru�enia zabezpeèí inú
prácu s cie¾om zní�i� pracovnú zá�a�.

§ 6

Ochrana zdravia zamestnancov

(1) Zamestnanci majú právo na primerané skrínin-
gové vy�etrenie oèí a zraku zdravotníckym pracovní-
kom2)
a) pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednot-

kou pod¾a osobitného predpisu,3)
b) v urèených èasových intervaloch pod¾a osobitného

predpisu,4)

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona è. 158/2001 Z. z.
2) § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskor�ích predpisov.
3) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z. o Lieèebnom poriadku v znení neskor�ích predpisov.
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 98/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
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c) v prípade zrakových �a�kostí, ktoré mô�e spôsobi�
práca so zobrazovacou jednotkou, pod¾a osobitného
predpisu.4)

(2) Zamestnancom sa poskytuje komplexné oftalmo-
logické vy�etrenie pod¾a osobitného predpisu,4) ak vý-
sledky skríningového vy�etrenia vykonané pod¾a odse-
ku 1 preuká�u jeho potrebu.

(3) Ak výsledky vy�etrenia pod¾a odseku 1 alebo 2
preuká�u, �e treba pou�i� korekèné prostriedky, a ak
nemo�no pou�i� be�né korekèné prostriedky, ktoré sa
pou�ívajú mimo práce so zobrazovacou jednotkou,
zamestnávate¾ poskytne zamestnancovi �peciálne ko-
rekèné prostriedky primerané pre danú prácu. Za-
mestnanci nesmú zná�a� finanèné výdavky spojené
s poskytnutím �peciálnych korekèných prostriedkov.

(4) Ochrana zraku zamestnancov sa mô�e poskyto-
va� ako súèas� �tátneho systému ochrany zdravia.

(5) Zamestnanci majú právo na odborné vy�etrenie
pohybového a nervového systému pod¾a osobitného
predpisu,4) ak majú zdravotné �a�kosti takého charak-
teru, �e mohli vzniknú� v súvislosti s výkonom práce
so zobrazovacou jednotkou.

§ 7

Prechodné ustanovenie

Pracovisko, ktoré sa uviedlo do prevádzky pred na-
dobudnutím úèinnosti tohto nariadenia, musí sa
upravi� tak, aby do 31. decembra 2003 spåòalo mini-
málne po�iadavky uvedené v prílohe.

§ 8

Úèinnos�

Toto nariadenie nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Minimálne po�iadavky na zariadenia a prostredie pracovísk so zobrazovacími
jednotkami a na programové vybavenie

I. ZARIADENIA

A. Pou�ívanie ktoréhoko¾vek zariadenia, ktoré je súèas�ou pracoviska so zobrazovacou jednotkou, nesmie ohrozo-
va� bezpeènos� a zdravie zamestnancov.

B. Obrazovka

1. Znaky na obrazovke musia by� dobre èitate¾né a zrete¾ne zobrazené, primerane ve¾ké a s dostatoènou
vzdialenos�ou medzi znakmi a riadkami.

2. Obraz na obrazovke musí by� ustálený bez blikania alebo iných prejavov nestálosti.

3. Jas obrazovky a kontrast medzi znakmi a pozadím musia by� ¾ahko nastavite¾né a taktie� ¾ahko prispôsobi-
te¾né podmienkam prostredia.

4. Poloha obrazovky musí by� ¾ahko prispôsobite¾ná potrebám zamestnanca.

5. Ak je to potrebné, treba pou�íva� pre zobrazovaciu jednotku osobitný podstavec alebo stôl s nastavite¾nou
vý�kou.

6. Obrazovka musí by� bez zrkadlenia a svetelných odrazov spôsobujúcich zrakovú nepohodu zamestnanca.

C. Klávesnica

1. Klávesnica musí by� od zobrazovacej jednotky oddelená a musí ma� takú vý�ku a sklon, aby zamestnanec
mohol zvoli� pohodlnú pracovnú polohu umo�òujúcu predchádza� únave pa�í a rúk.

2. Priestor pred klávesnicou musí by� dostatoène ve¾ký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia.

3. Klávesnica musí ma� matný povrch zamedzujúci vzniku svetelných odrazov.

4. Usporiadanie klávesnice a vlastnosti klávesov musia u¾ahèova� pou�ívanie klávesnice.

5. Znaky na klávesoch musia by� dostatoène kontrastné a èitate¾né zo základnej pracovnej polohy.

D. Pracovný stôl alebo pracovná plocha

1. Doska pracovného stola alebo pracovná plocha musí ma� dostatoèné rozmery, povrch s nízkou svetelnou
odrazivos�ou a musí umo�ni� pru�né usporiadanie zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov a ïal�ích
súvisiacich zariadení. Dr�iak dokumentov musí by� stabilný, prispôsobite¾ný potrebám zamestnanca a umiestnený
tak, aby sa minimalizovali nepohodlné pohyby a polohy hlavy a oèí.

2. Pracovné miesto musí zamestnancovi poskytova� primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej polohy.

E. Pracovné sedadlo

Pracovné sedadlo musí by� stabilné a musí zamestnancovi umo�òova� pohodlnú pracovnú polohu a vo¾nos�
pohybov. Sedadlo musí by� nastavite¾né na vý�ku, operadlo musí ma� nastavite¾nú vý�ku i sklon. Opierka nôh
musí by� k dispozícii pod¾a individuálnej potreby zamestnanca.

II. PRACOVNÉ PROSTREDIE

A. Priestorové po�iadavky

Pracovisko musí by� rie�ené tak, aby zamestnancovi poskytovalo dostatok priestoru na zmenu pracovnej polohy
a pohybov.

B. Osvetlenie

Celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie musia zabezpeèi� vyhovujúce svetelné podmienky
a vhodný svetelný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím pri zoh¾adnení charakteru práce a vizuálnych
po�iadaviek zamestnanca. Treba predchádza� ru�ivým jasom a svetelným odrazom na obrazovke alebo iných
zariadeniach vhodným usporiadaním pracoviska, vhodným umiestnením a technickými charakteristikami zdrojov
umelého osvetlenia.

Príloha
k nariadeniu vlády è. 247/2001 Z. z.
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C. Svetelné odrazy a oslnenie

1. Pracovisko sa musí rie�i� tak, aby zdroje svetla ako okná a iné otvory, prieh¾adné a priesvitné steny a jasne
sfarbené steny alebo zariadenia nespôsobovali priame oslnenie, a ak je to mo�né, nevyvolávali na obrazovke
svetelné odrazy.

2. Okná sa musia vybavi� vhodným systémom nastavite¾ného tienenia, aby sa zní�ilo pod¾a potreby denné svetlo
dopadajúce na pracovisko.

D. Hluk

Pri zriaïovaní pracoviska treba zoh¾adòova� hluk spôsobovaný zariadeniami na pracovisku a hluk prená�aný
z okolia, aby nerozpty¾oval pozornos� zamestnancov a neru�il sluchovú komunikáciu.

E. Teplota

Zariadenie, ktoré je súèas�ou pracoviska, nesmie by� zdrojom tepla spôsobujúceho u zamestnancov pocit tepelnej
nepohody a tepelné pomery prostredia musia by� prispôsobené charakteru èinnosti zamestnancov.

F. �iarenie

V�etky druhy �iarenia s výnimkou vidite¾nej èasti spektra elektromagnetického �iarenia musia by� zní�ené na
úroveò zanedbate¾nú z h¾adiska bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov.

G. Vlhkos�

V pracovnom prostredí musí by� zabezpeèená a udr�iavaná primeraná úroveò vlhkosti ovzdu�ia.

III. PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

Pri navrhovaní, výbere, zaobstarávaní a úpravách programového vybavenia a pri navrhovaní úloh spojených
s pou�ívaním zobrazovacej jednotky zamestnávate¾ zoh¾adní tieto zásady:

1. Programové vybavenie musí by� vhodné pre danú úlohu a musí zodpoveda� úrovni znalostí a skúseností
zamestnanca.

2. Programové vybavenie a zobrazovacia jednotka musia poskytova� zamestnancovi priamo alebo na jeho
po�iadanie spätnú informáciu o jeho èinnosti.

3. Programové vybavenie a zobrazovacia jednotka musia zobrazi� informácie v takej forme a takou rýchlos�ou,
ktoré sú prispôsobené obsluhe.

4. Pri spracovaní údajov zobrazovacou jednotkou je potrebné zoh¾adòova� princípy softvérovej ergonómie.

5. Kontrolné kvantitatívne a kvalitatívne zariadenia sa nemô�u pou�i� bez predchádzajúcej informácie zamest-
nancovi.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 27. júna 2001,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 480/2000 Z. z.,
ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskor�ích predpisov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 21 ods. 2 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 180/1996 Z. z.
Colný zákon nariaïuje:

Èl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 480/2000
Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky

è. 23/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej repub-
liky è. 155/2001 Z. z. sa mení takto:

V prílohe è. 10 sa v podpolo�ke kombinovanej no-
menklatúry 1005 90 00 v ståpci Doèasná colná kvóta
(TNN) èíslo �160 000� nahrádza èíslom �180 000�.

Èl. II

Toto nariadenie nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 27. júna 2001

o poskytovaní zahranièného príspevku v cudzej mene zamestnancom pôsobiacim
v mierových misiách

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 267 ods. 1 písm.
b) Zákonníka práce è. 65/1965 Zb. v znení zákona
è. 88/1968 Zb., zákona è. 153/1969 Zb., zákona
è. 100/1970 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 72/1982 Zb., zákona è. 111/1984 Zb., zákona
è. 22/1985 Zb., zákona è. 52/1987 Zb., zákona
è. 98/1987 Zb., zákona è. 188/1988 Zb., zákona
è. 3/1991 Zb., zákona è. 297/1991 Zb., zákona
è. 231/1992 Zb., zákona è. 264/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky è. 206/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 330/1996 Z. z.,
zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 43/1998 Z. z.,
zákona è. 190/1998 Z. z., zákona è. 297/1999 Z. z.,
zákona è. 95/2000 Z. z., zákona è. 244/2000 Z. z.,
zákona è. 245/2000 Z. z. a zákona è. 158/2001 Z. z.
v oblasti odmeòovania zamestnancov vyslaných do za-
hranièia nariaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje poskytovanie zahranièné-
ho príspevku v cudzej mene (ïalej len �zahranièný
príspevok�) zamestnancom pôsobiacim v zahranièí
v rámci zabezpeèenia mierových misií, o ktorých vy-
slaní rozhodla vláda Slovenskej republiky alebo s kto-
rých vyslaním vyslovila súhlas Národná rada Sloven-
skej republiky (ïalej len �mierová misia�).

§ 2

Zahranièný príspevok

(1) Zahranièným príspevkom sa na úèely tohto na-
riadenia rozumie plnenie poskytované v cudzej mene
zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách pod¾a
§ 1.

(2) Zamestnancom odmeòovaným pod¾a osobitného

predpisu,1) ktorí pôsobia v mierových misiách, patrí aj
zahranièný príspevok pod¾a tohto nariadenia. Zahra-
nièný príspevok patrí odo dòa prekroèenia �tátnej
hranice Slovenskej republiky pri nástupe k mierovej
misii v zahranièí do dòa prekroèenia �tátnej hranice
Slovenskej republiky pri trvalom návrate z mierovej
misie do Slovenskej republiky.

 (3) Zamestnancom pôsobiacim v mierových misiách
patrí zahranièný príspevok mesaène v závislosti od
nároènosti vykonávanej èinnosti takto:
a) zamestnancom vykonávajúcim èinnosti pri zabez-

peèovaní zdravotnej starostlivosti vy�adujúce vyso-
ko�kolské vzdelanie 900 � 2 200 USD,

b) zamestnancom vykonávajúcim èinnosti pri zabez-
peèovaní zdravotnej starostlivosti vy�adujúce úpl-
né stredné vzdelanie, vy��ie odborné vzdelanie ale-
bo bakalárske vzdelanie 600 � 1 600 USD,

c) zamestnancom vykonávajúcim pomocné èinnosti pri
zabezpeèovaní zdravotnej starostlivosti 500 � 1 000
USD,

d) zamestnancom vykonávajúcim odborné technicko-
-ekonomické èinnosti vy�adujúce vysoko�kolské
vzdelanie 800 � 1 500 USD,

e) zamestnancom vykonávajúcim odborné technicko-
-ekonomické èinnosti vy�adujúce úplné stredné
vzdelanie 600 � 1 300 USD,

f) zamestnancom vykonávajúcim pracovné èinnosti
s prevahou fyzickej práce vy�adujúce stredné vzde-
lanie 500 � 1 100 USD.

(4) Pre jednotlivých zamestnancov urèuje zahraniè-
ný príspevok minister obrany Slovenskej republiky
v rámci rozpätia pod¾a odseku 3.

(5) Ak zamestnanci pôsobiaci v mierových misiách
èerpajú riadnu dovolenku na území pôsobenia miero-
vej misie, patrí im zahranièný príspevok aj za toto
obdobie.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Mikulá� Dzurinda  v. r.

1) Zákon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos� v rozpoètových a v niektorých ïal�ích organizáciách a orgánoch v znení
neskor�ích predpisov.
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