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Z Á K O N
z 28. marca 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

a o zmene a doplnení Zákonníka práce

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. Slová „bezpečnos� a zdravie pri práci“ vo všetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
„bezpečnos� a ochrana zdravia pri práci“ v príslušnom
tvare.

2. § 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1

Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje základné podmienky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na
vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmie-
ňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania
a iných poškodení zdravia z práce a  všeobecné zásady
prevencie.“.

3.V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa vz�ahuje na právnické osoby

a fyzické osoby, ktoré zamestnávajú fyzické osoby
v pracovnoprávnych vz�ahoch, v obdobných pracov-
ných vz�ahoch,1) a na právnické osoby a fyzické osoby,
u ktorých sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov
učiliš�a a žiakov odborného učiliš�a, žiakov strednej
školy a študentov vysokej školy (ïalej len „zamestná-
vate¾“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení

zákona č. 10/2000 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Želez-
ničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998
Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých
ïalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pôsobnos� tohto zákona môže by� osobitným

zákonom obmedzená alebo vylúčená na určené pra-
covné činnosti vykonávané v služobnom pomere. Za-
mestnávate¾ je však povinný zabezpeči� najvyšší mož-
ný stupeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“.

5. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 2a

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona
a) prevencia je systém opatrení plánovaných a vyko-

návaných vo všetkých oblastiach činnosti zamest-
návate¾a, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo
obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných po-
škodení zdravia z práce a určenie postupu pre prí-
pad bezprostredného a vážneho ohrozenia života
alebo zdravia,

b) nebezpečenstvo je stav alebo vlastnos� faktora pra-
covného procesu a pracovného prostredia, ktoré
môžu poškodi� zdravie,

c) ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúči�, že
zdravie zamestnanca bude poškodené,

d) riziko je pravdepodobnos� vzniku poškodenia zdra-
via zamestnanca pri práci a stupeň možných ná-
sledkov na zdraví,

e) neodstránite¾né nebezpečenstvo a neodstránite¾né
ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, kto-
ré pod¾a súčasných vedeckých a technických po-
znatkov nemožno vylúči� ani obmedzi�.“.

6. § 3 znie:

„§ 3

Dozor nad plnením podmienok na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci ustanovených týmto
zákonom vykonávajú orgány inšpekcie práce2) a orgá-
ny dozoru pod¾a osobitných predpisov3) (ïalej len „or-
gán dozoru“).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
  3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej čin-

nosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskor-
ších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších
predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z., zákon č. 73/1998 Z. z.
a zákon č. 200/1998 Z. z.“.

7.V § 6 ods.1 druhá veta znie:
„Súčas�ou projektov, konštrukčných diel a techno-
logických postupov musí by� vyhodnotenie neodstrá-
nite¾ných nebezpečenstiev a  neodstránite¾ných
ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v urče-
ných prevádzkových a užívate¾ských podmienkach
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečen-
stvám a ohrozeniam.“.
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  8. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) V schva¾ovacom konaní projektov, konštrukčných

diel a technologických postupov sa musí posúdi� roz-
sah rizika, ak rozsah rizika nebol posúdený pod¾a
osobitného predpisu.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách

na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov.“.

  9. Nadpis pod § 7 znie:

„§ 7

Opatrenia vo výrobe a pri uvádzaní
výrobkov na trh“.

10. V § 7 úvodná veta znie:
„Výrobca a osoby uvádzajúce výrobky na trh, okrem

výrobkov pod¾a osobitného predpisu,3a) sú povinní“.

11. § 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8

Všeobecné zásady prevencie

(1) Všeobecné zásady prevencie sú najmä
a) odstraňovanie nebezpečenstva a rizika z neho vy-

plývajúceho,
b) posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných

zariadení, materiálov, látok a pracovných postu-
pov, ako aj počas ich používania,

c) vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obme-
dzenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opat-
rení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e) nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poško-
denia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami,
pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce potrebám zamestnanca
a technickému pokroku,

g) zoh¾adňovanie ¾udských schopností, vlastností
a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbe-
re pracovného zariadenia a pracovných a výrob-
ných postupov, najmä s cie¾om vylúči� alebo zmier-
ni� účinky škodlivej práce, namáhavej práce
a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavá-
dzaním bezpečných zariadení, technológií, nových
metód organizácie práce, skvalitňovaním pracov-
ných podmienok s oh¾adom na faktory pracovného
prostredia, ale aj prostredníctvom sociálnych opat-
rení,

i) poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.

(2) Zamestnávate¾ pri vykonávaní opatrení nevyhnut-
ných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vrátane prevencie rizika a zabezpečovania infor-
mácií a vzdelávania, ako aj zabezpečovania organizá-
cie práce a prostriedkov vychádza zo všeobecných zá-
sad prevencie uvedených v odseku 1.“.

12. Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8f, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 8a

Všeobecné povinnosti zamestnávate¾a

(1) Zamestnávate¾ je v záujme zaistenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci povinný dodržiava� povin-
nosti ustanovené osobitnými predpismi5) a ïalej je
povinný
a) vykonáva� opatrenia so zrete¾om na všetky okolnos-

ti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi a ostat-
nými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,

b) zlepšova� pracovné podmienky a prispôsobova� ich
zamestnancom; zoh¾adňova� pritom skutočné
a predvídate¾né okolnosti a dosiahnuté vedecké
a technické poznatky,

c) zis�ova� nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzova�
riziko a vypracova� písomný dokument o posúdení
rizika u všetkých zamestnancov, najmä pri osobit-
ných skupinách zamestnancov. Osobitnými skupi-
nami zamestnancov sú najmä tehotné ženy, matky
do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace
ženy, mladiství a zamestnanci so zmenenou pra-
covnou schopnos�ou,

d) zabezpečova�, aby pracoviská, komunikácie, stroje,
zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné
pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracov-
ných miest a organizácia práce neohrozovali bez-
pečnos� a zdravie zamestnancov, zabezpečova�
potrebnú údržbu a opravy,

e) zabezpečova�, aby chemické, fyzikálne a biologické
činitele a činitele ovplyvňujúce psychické za�aženie
neohrozovali bezpečnos� a zdravie zamestnancov,

f) odstraňova� nebezpečenstvá a ohrozenia a tam,
kde to pod¾a dosiahnutých vedeckých a technic-
kých poznatkov nie je možné, vypracúva� písomný
dokument o vyhodnotení týchto neodstránite¾ných
nebezpečenstiev a neodstránite¾ných ohrození, plá-
nova� a vykonáva� opatrenia na ich odstránenie
alebo obmedzenie,

g) nahrádza� namáhavé a jednotvárne práce a práce
v s�ažených a zdraviu nebezpečných alebo škodli-
vých pracovných podmienkach vhodnými zariade-
niami a pracovnými postupmi a zdokona¾ovaním
organizácie práce,

h) tam, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné
látky alebo sa používajú technológie a zariadenia,
pri zlyhaní ktorých môže dôjs� k ohrozeniu života
a zdravia väčšieho rozsahu zamestnancov, iných
fyzických osôb a k ohrozeniu okolia,
1. prija� účelné opatrenia na vylúčenie ohrozenia

života a zdravia; ak to s oh¾adom na dosiahnuté
vedecké a technické poznatky nie je možné, prija�
účelné opatrenia na ich obmedzenie,

2. vykona� nevyhnutné opatrenia na obmedzenie
možných následkov ohrozenia života a zdravia
a umožni� prístup do ohrozeného priestoru len
osobám, ktoré boli riadne a preukázate¾ne vyško-
lené a vybavené príslušnými osobnými ochranný-
mi pracovnými prostriedkami,

3. zabezpeči� riadne a preukázate¾né oboznámenie,
výcvik a vybavenie zamestnancov pod¾a osobit-
ných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,
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i) určova� bezpečné pracovné postupy,
j) určova� a zabezpečova� ochranné opatrenia, ktoré

sa musia vykona�, a ak je to potrebné, určova�
a zabezpečova� ochranné prostriedky, ktoré sa mu-
sia používa�,

k) vydáva� pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a dáva� pokyny na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,

l) zaraïova� zamestnancov na práce so zrete¾om na
ich zdravotný stav, schopnosti a oprávnenia pod¾a
osobitných predpisov a nedovoli�, aby vykonávali
práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu,
schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia pod¾a
osobitných predpisov,

m) zabezpeči� posudzovanie individuálnych fyzických
možností zamestnanca pri ručnej manipulácii
s bremenami,

n) zabezpeči� pod¾a miery ohrozenia zdravia a pre vy-
brané povolania pravidelné lekárske preventívne
prehliadky a lekárske prehliadky ustanovené oso-
bitnými predpismi,6)

o) zabezpeči� vykonávanie zdravotného doh¾adu
v pravidelných intervaloch s oh¾adom na charakter
práce a na pracovné podmienky na pracovisku a
tiež vtedy, ak o to zamestnanec požiada,

p) venova� zvýšenú pozornos� zamestnancom na od-
lúčených pracoviskách, zamestnancom, ktorí pra-
cujú na pracovisku sami, a osobitným skupinám
zamestnancov,

q) poskytova� zamestnancom prestávky v práci z dô-
vodu bezpečnosti pod¾a osobitných predpisov,6a)

r) oznamova� príslušným orgánom spôsobom ustano-
veným osobitným predpisom6b) vznik pracovných
úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia
z práce, havárií, zis�ova� a odstraňova� príčiny ich
vzniku, vies� ich evidenciu a vykonáva� registráciu,

s) písomne vypracova� koncepciu politiky bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zá-
mery, ktoré sa majú dosiahnu� v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, a program jej realizácie
obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej
vykonania a pravidelne ich vyhodnocova� a pod¾a
potreby aktualizova�,

t) vies� a uschováva� predpísanú dokumentáciu, zá-
znamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnos�ou
a ochranou zdravia pri práci, 

u) nepoužíva� pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci
vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo
iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňova-
nia za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných
výkonov mal za následok ohrozenie bezpečnosti
alebo zdravia zamestnancov,

v) nenariaïova� prácu nadčas pri prácach v zdraviu
škodlivom pracovnom prostredí.

(2) Na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia
zamestnancov pri práci prostredníctvom osobných
ochranných pracovných prostriedkov je zamestnáva-
te¾ povinný
a) vypracúva� hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajú-

cich z pracovného procesu a pracovného prostredia
a na jeho základe vypracova� zoznam poskytova-

ných osobných ochranných pracovných prostried-
kov,

b) bezplatne poskytova� zamestnancom, u ktorých to
vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, na použí-
vanie pri práci potrebné účinné osobné ochranné
pracovné prostriedky,

c) udržiava� osobné ochranné pracovné prostriedky
v používate¾nom a vo funkčnom stave a dba� o ich
riadne používanie.

(3) Zamestnávate¾ je povinný bezplatne poskytova�
zamestnancom
a) pracovný odev a obuv, ak pracujú v prostredí,

v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu
opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,

b) umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potreb-
né na zabezpečenie telesnej hygieny, a ak to vyža-
duje ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné
nápoje pod¾a vnútorného predpisu.

(4) Zamestnávate¾ je povinný presvedči� sa, či za-
mestnanci iného zamestnávate¾a, ktorí budú vykoná-
va� práce v jeho priestoroch, dostali potrebné informá-
cie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci platné pre jeho priestory, najmä
informácie pod¾a § 8b ods. 2 písm. a) a b), a ak ich
nedostali, upozorni� na to ich zamestnávate¾a a pod¾a
potreby vykona� opatrenia.

(5) Zamestnávate¾ je povinný vyda� zákaz fajčenia na
pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a za-
bezpeči� dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu
fajčenia na pracoviskách ustanovených osobitnými
predpismi.6c)

(6) Povinnos� zamestnávate¾a stara� sa o bezpečnos�
a ochranu zdravia pri práci sa vz�ahuje na všetky
osoby, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch.

(7) Plnenie úloh zamestnávate¾a v oblasti starostli-
vosti o bezpečnos� a ochranu zdravia pri práci zabez-
pečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch ria-
denia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto
úlohy sú rovnocennou a neoddelite¾nou súčas�ou ich
pracovných povinností.

(8) Zodpovednos� a povinnosti zamestnávate¾a pri
zais�ovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a pri vykonávaní potrebných opatrení nie sú dotknuté
povinnos�ami vedúcich zamestnancov a zamestnan-
cov pri starostlivosti o bezpečnos� a ochranu zdravia
pri práci.

(9) Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivos-
ti o bezpečnos� a ochranu zdravia pri práci znáša
zamestnávate¾; tieto náklady nesmie presunú� na za-
mestnanca.

§ 8b

Oboznamovanie a informovanie
zamestnancov

(1) Zamestnávate¾ je povinný najmä
a) oboznamova� pravidelne, zrozumite¾ne a preukáza-

te¾ne zamestnancov vrátane  zamestnancov osobit-
ných skupín so zrete¾om na vykonávané práce,
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pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú výkonu
práce, s
1. príslušnými právnymi predpismi a  ostatnými

predpismi na zaistenie bezpečnosti a  ochrany
zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce,
zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami
bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými
pracovnými postupmi a overova� ich znalosti,

2. vyskytujúcimi sa a  predvídate¾nými nebezpečen-
stvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou
proti nim,

b) vykona� oboznámenie zamestnanca pod¾a písme-
na a) aj pri jeho prijatí do zamestnania, pri preložení
na iné pracovisko, pri prevedení na inú prácu alebo
pri zavedení novej technológie, nových pracovných
postupov alebo strojov a zariadení. Oboznámenie
sa musí prispôsobova� novým alebo zmeneným ne-
bezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávate¾ vo
vnútornom predpise upraví pravidelnos� obozna-
movania pod¾a písmena a) tak, aby k oboznamova-
niu došlo najmenej raz za dva roky, ak osobitný
predpis neustanovuje inak, o čom vyhotoví písom-
ný záznam,

c) označova� zrete¾ne pracoviská a zariadenia, ktoré
môžu ohrozi� alebo poškodi� zdravie zamestnanca,
a používa� označenia, symboly a signály na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súla-
de s osobitným predpisom.

(2) Zamestnávate¾ je povinný zamestnancom, prí-
slušnému odborovému orgánu a zástupcom zamest-
nancov pre bezpečnos� a ochranu zdravia pri práci
(ïalej len „zástupca zamestnancov“) poskytnú� potreb-
né informácie o
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci

a v  súvislosti s  ňou môžu vyskytnú�, a o výsled-
koch posúdenia rizika,

b) preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré za-
mestnávate¾ vykonal na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vz�ahujú
všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané
práce na jednotlivých pracoviskách,

c) opatreniach a o postupe v prípade poškodenia
zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj
v prípade záchranných prác a evakuácie,

d) pracovných úrazoch, chorobách z povolania
a ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa
vyskytli u zamestnávate¾a, vrátane výsledkov ich
zis�ovania a prijatých opatreniach,

e) ochranných a preventívnych opatreniach navrhnu-
tých a nariadených orgánmi dozoru a inými orgán-
mi, potrebných na zlepšenie nimi zisteného stavu.

(3) Zamestnávate¾ poskytne potrebné informácie aj
odborným zamestnancom, ktorých poveril vykonáva-
ním úloh pri zais�ovaní bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ako aj tým, ktorí tieto jeho úlohy plnia
dodávate¾ským spôsobom.

(4) Oboznamovanie, školenie a výcvik zamestnancov
a zástupcov zamestnancov, ktoré zabezpečuje zamest-
návate¾ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci, musia sa uskutočňova� v pracovnom čase.

§ 8c

Povinnosti zamestnávate¾a pri bezprostrednom
a vážnom ohrození života alebo zdravia

(1) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia za-
mestnancov pri práci v prípade bezprostredného
a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestná-
vate¾ povinný najmä
a) vopred vykona� opatrenia a zabezpeči� prostriedky

potrebné na ochranu života a zdravia zamestnan-
cov v prípade mimoriadnych situácií vrátane požia-
rov a na poskytnutie prvej pomoci,

b) včas informova� o ohrození a o ochranných opatre-
niach všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo môžu
by� vystavení tomuto ohrozeniu,

c) vykona� opatrenia, aby sa zamestnanci mohli po-
stara� o zdravie a bezpečnos� svoju, prípadne iných
osôb a aby pod¾a svojich možností zabránili násled-
kom tohto ohrozenia,

d) vyda� pokyny a zabezpeči�, aby zamestnanci mohli
zastavi� svoju prácu, okamžite opusti� pracovisko
a odís� do bezpečia,

e) nepožadova� od zamestnancov s výnimkou odôvod-
nených a výnimočných prípadov, aby pracovali ale-
bo sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje
takéto ohrozenie,

f) urči� postup pre prípad záchranných prác, evaku-
ácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnu-
tia prvej pomoci; na tento účel vybavi� pracoviská
prostriedkami prvej pomoci, urči� a odborne spôso-
bilými osobami vyškoli� zamestnancov na vykoná-
vanie záchranných prác a evakuácie a na poskyto-
vanie prvej pomoci a zabezpeči� potrebné kontakty
s príslušnými zdravotníckymi, záchrannými a pro-
tipožiarnymi pracoviskami.

(2) Zamestnávate¾ nesmie posudzova� ako nesplne-
nie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykona� prá-
cu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel
do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezpros-
tredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo
iných osôb.

§ 8d

Kontrolná činnos�

Zamestnávate¾ je povinný
a) sústavne kontrolova� a vyžadova� dodržiavanie prí-

slušných právnych predpisov a ostatných predpi-
sov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,6d) zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri
práci a bezpečného správania na pracovisku a bez-
pečných pracovných postupov,

b) kontrolova�
1. stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrá-

tane stavu bezpečnosti technických zariadení,
zabezpečova� v intervaloch určených osobitnými
predpismi alebo orgánmi dozoru meranie a hod-
notenie faktorov pracovného prostredia, odborné
prehliadky a odborné skúšky zariadení,

2. či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vply-
vom alkoholu, omamných látok alebo psycho-
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tropných látok a či dodržiava určený zákaz fajče-
nia v  priestoroch zamestnávate¾a,

3. činnos� zamestnanca na odlúčenom pracovisku
a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,

c) kontrolova� a vyžadova� používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov, ochranných
zariadení a iných ochranných opatrení,

d) vykona� najmenej raz za rok pravidelnú previerku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovné-
ho prostredia na všetkých pracoviskách a zariade-
niach zamestnávate¾a, u ktorého je ustanovený
zástupca zamestnancov; previerku pripravova�
a vykonáva� v spolupráci s príslušným odborovým
orgánom, so zástupcom zamestnancov a za jeho
účasti,

e) odstraňova� nedostatky zistené pri kontrolnej čin-
nosti.

§ 8e

Spolupráca zamestnávate¾a a zamestnancov

Zamestnávate¾ umožňuje zamestnancom, prísluš-
nému odborovému orgánu a zástupcovi zamestnancov
zúčastňova� sa na riešení problematiky bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúva�
otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, najmä im umožňuje vyjadri� sa k
a) politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a programu jej uskutočňovania,
b) návrhu na výber pracovných prostriedkov, techno-

lógií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu
a k pracovisku,

c) návrhu na určenie zamestnancov, ktorí budú vyko-
náva� úlohy pri zais�ovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, a k ich úlohám pod¾a § 8c ods. 1
písm. f) a § 12,

d) posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochran-
ných opatrení vrátane pokytnutia osobných
ochranných pracovných prostriedkov a prostried-
kov kolektívnej ochrany,

e) pracovným úrazom, chorobám z povolania a ostat-
ným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli
u zamestnávate¾a, vrátane výsledkov ich zis�ovania
a k návrhom opatrení,

f) spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov,
zástupcov zamestnancov a zamestnancov povere-
ných plnením úloh bezpečnostnotechnickej služby,

g) zabezpečovaniu úloh bezpečnostnotechnickej služ-
by,

h) plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a in-
formovania zamestnancov pod¾a § 8b a ku školeniu
zástupcov zamestnancov.

§ 8f

Rekondičné pobyty

(1) Zamestnávate¾ je v záujme predchádzania vzniku
chorôb z povolania povinný zabezpečova� rekondičné
pobyty vybranému okruhu zamestnancov. Na účely
poskytovania rekondičných pobytov sú vybranými po-
volaniami tie, ktoré spĺňajú kritériá s�ažených pracov-
ných podmienok a súčasne spĺňajú podmienky účel-

nosti rekondičného pobytu z h¾adiska prevencie pro-
fesijného poškodenia zdravia. Náklady na rekondičné
pobyty uhrádza zamestnávate¾.

(2) Na základe návrhu zamestnávate¾a vypracované-
ho v spolupráci s príslušným lekárom zabezpečujúcim
závodnú preventívnu zdravotnú starostlivos� o za-
mestnancov6e) určí záväzným vyjadrením vybrané po-
volania pod¾a odseku 1 príslušný orgán na ochranu
zdravia6f) po dohode so zamestnávate¾om, s prísluš-
ným odborovým orgánom a zástupcom zamestnancov.

(3) Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastni� sa
zamestnanec, ktorý vykonáva vybrané povolania ne-
pretržite počas najmenej piatich rokov alebo ak tieto
povolania vykonáva za mimoriadne s�ažených pracov-
ných podmienok a v kontrolovaných pásmach počas
najmenej štyroch rokov. Nepretržitým vykonávaním
vybraného povolania je aj jeho prerušenie na menej
ako osem týždňov.

(4) Na ïalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec
povinný zúčastni� sa raz za tri roky, ak odpracoval
v tomto období vo vybraných povolaniach alebo v kon-
trolovaných pásmach s ionizujúcim a  rádioaktívnym
žiarením najmenej 600 pracovných zmien, a zamest-
nanec, ktorý pracuje s vyhlásenými chemickými
a  biologickými karcinogénmi, ak odpracoval najmenej
400 pracovných zmien.

(5) Na ïalšom rekondičnom pobyte je zamestnanec
povinný zúčastni� sa raz za dva roky, ak pracuje pod
zemou pri �ažbe nerastov alebo pri razení tunelov
a štôlní a odpracoval v tomto období vo vybraných
povolaniach 275 pracovných zmien.

(6) Za odpracovanú zmenu sa považuje pracovná
zmena, v ktorej zamestnanec odpracoval aspoň pre-
važnú čas� pracovnej zmeny vo vybranom povolaní.

(7) U zamestnanca s nerovnomerne rozvrhnutým
pracovným časom je podmienka odpracovaného počtu
pracovných zmien splnená, ak ich počet po prepočítaní
zodpovedá určenému počtu pracovných zmien zamest-
nanca s rovnomerne rozvrhnutým pracovným časom.

(8) Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej dva týžd-
ne. Rekondičný pobyt má spravidla nadväzova� na
čerpanie dovolenky a bez vážnych dôvodov sa nemôže
preruši�. Deň nástupu a miesto rekondičného pobytu
určuje zamestnávate¾ na základe odporúčania prísluš-
ného lekára zabezpečujúceho závodnú preventívnu
zdravotnú starostlivos� o zamestnancov.

(9) Zamestnancovi musí by� na celý čas rekondičné-
ho pobytu zabezpečený programovo riadený zdravotný
režim a pri internátnom rekondičnom pobyte aj uby-
tovanie a celodenné stravovanie.

(10) Zamestnávate¾ určí zamestnancovi spôsob do-
pravy, prípadne ïalšie podmienky rovnako ako pri
pracovnej ceste. Cestovné náhrady sa poskytujú pod¾a
osobitného predpisu.6g)

(11) Za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi pri účasti
na rekondičnom pobyte alebo v priamej súvislosti
s ňou, zodpovedá zamestnávate¾, ktorý jeho účas� na
rekondičnom pobyte určil. Účas�ou na rekondičnom
pobyte sa rozumie plnenie rekondičného programu.
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V priamej súvislosti s účas�ou na rekondičnom pobyte
je i cesta naň a spä�, stravovanie a osobné vo¾no v re-
kondičnom objekte; nie je ňou povolená, ale poskyto-
vate¾om rekondičného pobytu neorganizovaná vy-
chádzka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 6a až 6g znejú:
„5) Napríklad Zákonník práce, § 12 zákona Národnej rady Sloven-

skej republiky č. 272/1994 Z. z.
6a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 272/1994 Z. z., vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti
práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bez-
pečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe
a opravách vozidiel.

6b) Napríklad vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slo-
venského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a regis-
trácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (ha-
várií) a porúch technických zariadení.

6c) Napríklad zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov, vyhláš-
ka Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banské-
ho úradu č. 208/1991 Zb., vyhláška Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú
zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkar-
ní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava
výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z., vyhláška Minis-
terstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa
ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skla-
dovaní hor¾avých kvapalín, �ažkých vykurovacích olejov a rast-
linných a živočíšnych tukov a olejov.

6d) § 273 ods. 1 Zákonníka práce.
6e) § 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
6f) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
6g) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskor-

ších predpisov.“.

13. V § 9 ods. 1 v prvej vete sa za slová „týchto osôb
pri“ vkladá slovo „prevencii,“.

14. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

„(2) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia
úlohy na jednom pracovisku, sú povinní navzájom sa
informova� najmä o možných ohrozeniach, preventív-
nych opatreniach a o opatreniach na poskytnutie pr-
vej pomoci, na vykonanie záchranných prác a na eva-
kuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý
zamestnávate¾ povinný poskytnú� svojim zamestnan-
com a zástupcom zamestnancov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15. V § 9 ods. 3 v prvej vete sa za slová „právnické
osoby“ vkladajú slová „na ich pracovisku“.

16. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Právnická osoba a  fyzická osoba, z ktorej pod-

netu sa uskutočňuje stavba, a zamestnávate¾, ktorý
zabezpečuje práce spojené s výstavbou, sú povinní
okrem povinností ustanovených týmto zákonom dodr-
žiava� podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní
stavby v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpi-
se.“.

17. Nadpis pod § 10 znie:

„§ 10

Zástupca zamestnancov“.

18. V § 10 ods. 1 sa vypúš�ajú slová „pre bezpečnos�
a zdravie pri práci (ïalej len „zástupca zamestnan-
cov“)“.

19. V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré
znie:
„f) predklada� pripomienky a návrhy orgánom inšpek-

cie práce pri výkone inšpekcie práce u zamestnáva-
te¾a.“.

20.V § 10 odsek 5 znie:
„(5) Zamestnávate¾ je povinný zástupcom zamest-

nancov zabezpeči� na plnenie úloh pod¾a odseku 3
školenie, poskytnú� v primeranom rozsahu pracovné
vo¾no s náhradou mzdy a vytvori� nevyhnutné pod-
mienky na výkon ich funkcie.“.

21. V § 12 ods. 1 sa za slovo „urči�“ vkladajú slová
„dostatočný počet“.

22.V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:

„(3) Bezpečnostným technikom môže by� len osoba,
ktorá má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné
odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu
a získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti u práv-
nickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na výcho-
vu a vzdelávanie pod¾a § 15 ods. 3 alebo odborné vzde-
lanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
získala stredoškolským alebo vysokoškolským štú-
diom.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4
až 7.

23. V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Orgán inšpekcie práce a príslušný orgán dozo-

ru6h) môžu v odôvodnených prípadoch nariadi� zriade-
nie bezpečnostnotechnickej služby aj pri menšom poč-
te zamestnancov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6h znie:
„6h)Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.

Zákon č. 370/1997 Z. z.
Zákon č. 73/1998 Z. z. 
Zákon č. 200/1998 Z. z.“.

24. V § 12 odsek 7 znie:
„(7) Zriadením bezpečnostnotechnickej služby alebo

zabezpečovaním úloh bezpečnostnotechnickej služby
dodávate¾ským spôsobom pod¾a odsekov 1 a 5 nie je
dotknuté plnenie povinností a zodpovednos� zamest-
návate¾a za bezpečnos� a ochranu zdravia pri práci.“.

25. § 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14

Povinnosti a práva zamestnancov

(1) Zamestnanec je pri práci povinný
a) dodržiava� právne predpisy na zaistenie bezpečnos-

ti a ochrany zdravia pri práci; dodržiava� ostatné
predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti
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a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej prá-
ce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady
bezpečného správania na pracovisku a určené
pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preuká-
zate¾ne oboznámený,

b) kona� tak, aby umožnil iným plni� povinnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c) vykonáva� práce, obsluhova� stroje a zariadenia
a používa� náradie, látky a ostatné prostriedky
v súlade s
1. návodom na obsluhu, s ktorým bol riadne a pre-

ukázate¾ne oboznámený,
2. poznatkami, ktoré sú súčas�ou vedomostí a zruč-

ností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
d) obsluhova� vybrané stroje a zariadenia a vykoná-

va� vybrané činnosti, ktoré ustanovujú osobitné
predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie
osobitné oprávnenie vydané právnickou osobou
alebo fyzickou osobou uvedenou v § 15 ods. 3
a ak je zamestnávate¾om na túto obsluhu alebo
činnosti poverený,

e) náležite používa� bezpečnostné a ochranné zaria-
denia, nevyraïova� ich z prevádzky a svojvo¾ne ich
nemeni�,

f) používa� určeným spôsobom pridelené osobné
ochranné pracovné prostriedky a stara� sa o ne,

g) zúčastňova� sa na školení a výcviku zabezpečova-
nom zamestnávate¾om v záujme bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a podrobi� sa skúškam
a lekárskym prehliadkam ustanoveným osobitným
predpisom,

h) oznamova� bez zbytočného odkladu svojmu nadria-
denému alebo pod¾a potreby príslušnému odboro-
vému orgánu, zástupcovi zamestnancov alebo prí-
slušnému orgánu dozoru nedostatky, ktoré by pri
práci mohli ohrozi� bezpečnos� alebo zdravie, naj-
mä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo
zdravia, a pod¾a svojich možností zúčastňova� sa na
ich odstraňovaní,

i) podrobi� sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestná-
vate¾ alebo príslušný orgán štátnej správy,8) aby
zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu,
omamných látok  alebo psychotropných látok; ok-
ruh zamestnancov zamestnávate¾a a iných osôb
oprávnených da� zamestnancovi pokyn, aby sa po-
drobil vyšetreniu, uvedie zamestnávate¾ v pracov-
nom poriadku alebo vo vnútornom predpise vyda-
nom po dohode s príslušným odborovým orgánom,

j) nepožíva� alkoholické nápoje, omamné látky a psy-
chotropné látky na pracoviskách zamestnávate¾a
a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk, ne-
nastupova� pod ich vplyvom do práce a dodržiava�
určený zákaz fajčenia na pracoviskách,

k) zúčastňova� sa na rekondičných pobytoch.

(2) Zákaz požíva� alkoholické nápoje na pracovis-
kách zamestnávate¾a a v pracovnom čase aj mimo
týchto pracovísk sa nevz�ahuje na zamestnanca,
u ktorého je výnimočne požívanie alkoholických nápo-
jov súčas�ou plnenia pracovných úloh alebo je s plne-
ním týchto úloh zvyčajne spojené.

(3) Zamestnanec má právo
a) prerokúva� so zamestnávate¾om všetky otázky bez-

pečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s je-
ho prácou a v prípade potreby môže po vzájomnej
dohode prizva� na rokovanie aj odborníkov v danom
odbore,

b) odmietnu� vykona� prácu alebo opusti� pracovisko,
aby sa odobral do bezpečia, ak sa dôvodne domnie-
va, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo
zdravie jeho alebo iných osôb.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vz�a-
hujú aj na osoby, ktoré sú s vedomím zamestnávate¾a
v jeho priestoroch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb., zá-

kon č. 95/2000 Z. z.“.

26. V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Právnické osoby a fyzické osoby môžu vykonáva�

poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany
práce ako podnikate¾skú činnos� len na základe opráv-
nenia vydaného orgánom inšpekcie práce2) a prísluš-
ným orgánom dozoru.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.“.

27. § 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16

Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví
rozsah a podrobnosti o
a) minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia-

davkách na stavenisko,
b) minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia-

davkách pri používaní pracovných prostriedkov,
c) minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia-

davkách na pracovisko,
d) požiadavkách na používanie označenia, symbolov

a signálov na zaistenie bezpečnosti a  ochrany
zdravia pri práci,

e) minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia-
davkách pri práci s bremenami,

f) minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia-
davkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,

g) minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom
prostredí,

h) podmienkach poskytovania osobných ochranných
pracovných prostriedkov.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, usta-
noví podrobnosti o rozsahu a náplni  výkonu závodnej
zdravotnej služby.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky, ustanoví
a) bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických
zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobi-
los� zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zaria-
dení,
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b) podrobnosti o  požiadavkách na vydanie a  odobra-
nie oprávnenia na vykonávanie poradenstva, vý-
chovy a  vzdelávania v  oblasti ochrany práce a  po-
drobnosti o podmienkach na poverenie
právnických osôb na výchovu a vzdelávanie v ob-
lasti bezpečnosti vybraných strojov a zariadení
a vybraných činností,

c) podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobi-
los� bezpečnostného technika, o spôsobe vydania
osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostné-
ho technika, o vedení evidencie o vydaných osved-
čeniach a  podrobnosti o spôsobe odobrania osved-
čenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného
technika orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie
práce,

d) podrobnosti o spôsobe získania odbornej spôsobi-
losti na obsluhu vybraných strojov a zariadení a na
vykonávanie vybraných činností,

e) podrobnosti o spôsobe vydania oprávnenia na ob-
sluhu vybraných strojov a zariadení a vybraných
činností a  ich odobraní orgánmi štátnej správy
v oblasti inšpekcie práce a  podrobnosti o vedení
evidencie o vydaných oprávneniach,

f) vybrané stroje a vybrané činnosti pod¾a § 14 ods. 1
písm. d).“.

28. Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:

„§ 16a

Spoločné ustanovenie

Ak zamestnávate¾ a samostatne zárobkovo činná
osoba plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom
a ïalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej
technickej norme, považuje sa toto plnenie za splnenie
požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci; tieto povinnosti možno splni� aj iným
primeraným spôsobom.

§ 16b

Prechodné ustanovenie

Zamestnanec vykonávajúci úlohy bezpečnostného
technika je povinný získa� osvedčenie pod¾a § 12
ods. 3 najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia
účinnosti tohto zákona. Osoba vykonávajúca úlohy
bezpečnostného technika dodávate¾ským spôsobom je
povinná získa� osvedčenie pod¾a § 12 ods. 3 najneskôr
do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zá-
kona.“.

29. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a

Zrušujú sa § 31 písm. e), § 33 ods. 4 a § 34 vrátane
nadpisu nariadenia vlády Československej socialistic-
kej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona
č. 88/1968 Zb., zákona č. 153/1969 Zb., zákona
č. 100/1970 Zb., zákona č. 159/1971 Zb., zákona
č. 20/1975 Zb., zákona č. 72/1982 Zb., zákona
č. 111/1984 Zb., zákona č. 22/1985 Zb., zákona
č. 52/1987 Zb., zákona č. 98/1987 Zb., zákona
č. 188/1988 Zb., zákona č. 81/1990 Zb., zákona
č. 101/1990 Zb., zákona č. 3/1991 Zb., zákona
č. 297/1991 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona
č. 264/1992 Zb., zákona č. 542/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 275/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z., zákona Národ-
nej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., záko-
na Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996
Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 43/1998
Z. z., zákona č. 190/1998 Z. z., zákona č. 297/1999
Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 244/2000
Z. z. a zákona č. 245/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa
takto:

1. § 132a vrátane nadpisu znie:

„§ 132a

Povinnosti zamestnávate¾a

(1) Zamestnávate¾ je v rozsahu svojej pôsobnosti
povinný sústavne zais�ova� bezpečnos� a ochranu
zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vyko-
náva� potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania pre-
vencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému
na riadenie ochrany práce. Zamestnávate¾ je povinný
zlepšova� úroveň ochrany práce vo všetkých činnos-
tiach a prispôsobova� úroveň ochrany práce meniacim
sa skutočnostiam.

(2) Ďalšie povinnosti zamestnávate¾a v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci upravujú osobit-
né predpisy.8b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky

č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 272/1994 Z. z.“.

2. § 133 sa vypúš�a.

3. § 135 vrátane nadpisu znie:

„§ 135

Práva a povinnosti zamestnancov

(1) Zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci, na informácie o nebez-
pečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu
a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu
pred ich účinkami. Zamestnanci sú povinní pri práci
dba� o svoju bezpečnos� a zdravie a o bezpečnos�
a zdravie osôb, ktorých sa ich činnos� dotýka.

(2) Ďalšie práva a povinnosti zamestnancov v oblasti
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bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravujú oso-
bitné predpisy.8b)“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci, ako vyplýva zo zmien a do-
plnení vykonaných zákonom č. 95/2000 Z. z. a týmto
zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r. 

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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159

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

z 19. apríla 2001

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri používaní pracovných prostriedkov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 16 ods. 1
písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a zákona
č. 158/2001 Z. z. nariaïuje:

§ 1

Predmet úpravy

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimál-
nych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov (ïalej len „nariade-
nie vlády“) upravuje minimálne bezpečnostné a zdra-
votné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci pri používaní pracovných prostried-
kov zamestnancami.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády
a) pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj

alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci,
b) používanie pracovného prostriedku je každá čin-

nos� týkajúca sa pracovného prostriedku, naprí-
klad zapínanie, vypínanie, používanie, preprava,
oprava, prestavba, údržba alebo starostlivos� o pra-
covný prostriedok vrátane čistenia,

c) zóna nebezpečenstva je oblas� vnútri pracovného
prostriedku alebo v okolí pracovného prostriedku,
v ktorej je ohrozená bezpečnos� alebo zdravie za-
mestnanca, ak sa v nej nachádza,

d) ohrozený zamestnanec je zamestnanec, ktorý sa
celkom alebo čiastočne nachádza v zóne nebezpe-
čenstva,

e) obsluha pracovného prostriedku je zamestnanec
poverený používa� pracovný prostriedok a jeho čin-
nos� pri používaní pracovného prostriedku.

§ 3

Podrobnosti o podmienkach používania
pracovného prostriedku

(1) Zamestnávate¾ vykoná potrebné opatrenia, aby
pracovný prostriedok, ktorý poskytuje zamestnancovi
na používanie, bol na príslušnú prácu vhodný alebo
prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená
bezpečnos� a ochrana zdravia zamestnanca. Pri výbe-
re pracovného prostriedku zamestnávate¾ prihliada na

osobitné pracovné podmienky a druh práce, na nebez-
pečenstvo existujúce na pracovisku a na nebezpečen-
stvo, ktoré môže vyplynú� z používania pracovného
prostriedku.

(2) Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je
možné v plnom rozsahu zamestnancovi zaisti� bezpeč-
nos� a ochranu zdravia, zamestnávate¾ zabezpečí vy-
konanie potrebných opatrení, aby čo najviac obmedzil
nebezpečenstvo.

(3) Zamestnávate¾ zabezpečí, aby sa pracovný pro-
striedok používal v súlade s požiadavkami uvedenými
v prílohe č. 1.

(4) Zamestnávate¾ zabezpečí, aby pracovný prostrie-
dok, ktorý na používanie poskytne zamestnancovi po
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vlády, vyho-
voval
a) ustanoveniam príslušných právnych predpisov,
b) minimálnym požiadavkám uvedeným v prílohe č. 2,

ak sa nedajú použi� iné právne predpisy alebo ak
sa dá iný právny predpis použi� iba čiastočne.

(5) Zamestnávate¾ vykoná opatrenia na zabezpeče-
nie primeranej údržby, aby pracovný prostriedok po
celý čas jeho používania mal úroveň zodpovedajúcu
požiadavkám uvedeným v odseku 4.

§ 4

Kontrola pracovného prostriedku

(1) Ak bezpečnos� pracovného prostriedku závisí od
podmienok jeho inštalácie, zamestnávate¾ zabezpečí
vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho
inštalovaní, pred jeho prvým použitím a po jeho inšta-
lovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inšta-
láciu pracovného prostriedku a jeho správne fungova-
nie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby pod¾a
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(2) Pre pracovný prostriedok používaný v podmien-
kach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnos�
vzniku nebezpečenstva, zamestnávate¾ zabezpečí vy-
konanie
a) pravidelnej kontroly a ak je potrebné aj príslušnej

skúšky oprávnenou osobou,
b) kontroly oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú

výnimočné okolnosti, napríklad zmena vykonáva-
nej práce, porucha, havária, prírodný jav alebo
dlhšia prestávka v používaní pracovného prostried-
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ku, ktoré môžu ohrozi� bezpečnú prevádzku pra-
covného prostriedku.

(3) Zamestnávate¾ uschováva záznamy o výsledku
kontroly. Pracovný prostriedok musí by� v mieste jeho
používania vybavený príslušnými dokladmi o vykona-
ní poslednej kontroly.

(4) Vykonávanie kontrol pracovného prostriedku ur-
čujú osobitné predpisy.1) Pri pracovnom prostriedku,
na ktorý sa osobitný právny predpis nevz�ahuje, určí
rozsah a periodicitu kontroly zamestnávate¾.

§ 5

Pracovný prostriedok s osobitným nebezpečenstvom

Ak je používanie pracovného prostriedku spojené
s možným osobitným ohrozením bezpečnosti a zdravia
zamestnanca, zamestnávate¾ vykoná potrebné opatre-
nia, aby
a) pracovný prostriedok používal len ním poverený

zamestnanec,
b) opravárske, prestavbové, údržbárske práce a sta-

rostlivos� o pracovný prostriedok vykonával len na
to oprávnený zamestnanec alebo iná oprávnená
osoba.

§ 6

Ergonomika

Pri uplatňovaní minimálnych požiadaviek na bez-
pečnos� a ochranu zdravia pri práci pri používaní
pracovného prostriedku zamestnávate¾ zoh¾adňuje
pracovnú pozíciu, polohu tela zamestnanca a ergono-
mické princípy.2)

§ 7

Oboznamovanie a informovanie zamestnanca

(1) Zamestnávate¾ preukázate¾ne vykoná opatrenia,
aby zamestnanec bol oboznámený a informovaný o po-
užívaní pracovného prostriedku v súlade s osobitným
predpisom,3) a ak je to potrebné, aby dostal písomný
návod na obsluhu pracovného prostriedku.

(2) Informácia a písomný návod na obsluhu obsahu-
jú vo vz�ahu k bezpečnosti a ochrane zdravia najmä
a) podmienky na používanie pracovného prostriedku,
b) predvídate¾né mimoriadne situácie.

(3) Informácia a písomný návod pod¾a odseku 2 bu-
dú obsahova�, ak je to vhodné, aj závery zo skúseností
získaných pri používaní pracovného prostriedku.

(4) Zamestnávate¾ preukázate¾ne oboznámi zamest-
nanca s nebezpečenstvami, ktoré môžu ohrozi� jeho
alebo pracovný prostriedok v  pracovnom priestore
alebo na pracovnom mieste, ako aj s ich zmenami
a inými účinkami, ktoré na nich pôsobia, a s účinkami
pracovného prostriedku umiestneného v ich bezpro-
strednom pracovnom priestore alebo mieste, aj keï ho
priamo nepoužíva.

(5) Zamestnávate¾ preukázate¾ne vykoná opatrenia,
aby
a) zamestnanec poverený používaním pracovného

prostriedku bol vyškolený primerane k nebezpe-
čenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním,

b) oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti
uvedené v § 5 písm. b), bol osobitne vyškolený
primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené
s jeho činnos�ou.

(6) Oboznámenie, informácie a písomné návody na
obsluhu musia by� pre zamestnanca zrozumite¾né.

§ 8

Účas� zamestnancov

Zamestnávate¾ umožní zamestnancom a zástupcom
zamestnancov pre bezpečnos� a ochranu zdravia pri
práci v súlade s osobitným predpisom3) zúčastňova�
sa na riešení problematiky ustanovenej týmto naria-
dením vlády.

§ 9

Prechodné ustanovenie

Zamestnávate¾ zabezpečí, aby pracovný prostriedok,
ktorý na používanie poskytol zamestnancovi pred na-
dobudnutím účinnosti nariadenia vlády, vyhovoval
minimálnym požiadavkám uvedeným v prílohe č. 2
najneskôr do 31. decembra 2003.

§ 10

Účinnos�

Nariadenie vlády nadobúda účinnos� 1. mája 2001.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) Napríklad vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
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PODROBNOSTI O POŽIADAVKÁCH NA POUŽÍVANIE PRACOVNÉHO PROSTRIEDKU
(§ 3 ods. 3 nariadenia vlády)

1. Všeobecne
Ustanovenia tejto prílohy sa musia uplatňova� v súlade s nariadením vlády a v súlade s príslušnými nebezpe-
čenstvami, ktoré sa vyskytujú pri používaní pracovného prostriedku.

2. Všeobecné požiadavky na pracovný prostriedok
2.1. Pracovný prostriedok musí by� inštalovaný, umiestnený a musí sa používa� tak, aby sa zmenšilo ohrozenie pre

obsluhu a pre ïalších zamestnancov, napríklad tak, že sa ponechá dostatok miesta medzi pohybujúcimi sa
čas�ami pracovného prostriedku a pevnými alebo pohybujúcimi sa čas�ami v jeho okolí, a tak, že všetky
používané alebo vyrábané druhy energie a látok sa dajú bezpečne privádza� a odvádza�.

2.2. Pracovný prostriedok sa musí montova� alebo demontova� v bezpečných podmienkach, najmä sa musia
dodržiava� všetky pokyny výrobcu.

2.3. Pracovný prostriedok, ktorý môže by� pri používaní zasiahnutý bleskom, musí by� vhodným spôsobom alebo
zariadením chránený pred jeho účinkom.

3. Ustanovenia týkajúce sa mobilného pracovného prostriedku s vlastným pohonom alebo bez neho
3.1. Mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom môže ovláda� len zamestnanec, ktorý absolvoval školenie

zamerané na jeho bezpečné ovládanie.
3.2. Ak sa mobilný pracovný prostriedok pohybuje v pracovnom priestore, musia sa vyda� potrebné dopravné

predpisy a musí sa zabezpeči� ich dodržiavanie.
3.3. Musia sa vykona� organizačné opatrenia, aby do pracovného priestoru mobilného pracovného prostriedku

s vlastným pohonom nevchádzali zamestnanci.
Ak prácu možno vykona� len tak, že sa zamestnanci nachádzajú v pracovnom priestore mobilného pracovného
prostriedku s vlastným pohonom, musia sa vykona� vhodné opatrenia, aby sa predišlo ich zraneniu mobilným
pracovným prostriedkom.

3.4. Preprava zamestnancov na mobilnom pracovnom prostriedku sa môže uskutočni�, len ak je zaistená ich
bezpečnos�. Ak sa počas prepravy má vykonáva� práca, je potrebné primerane upravi� rýchlos� pohybu
mobilného pracovného prostriedku.

3.5. Mobilný pracovný prostriedok so spa¾ovacím motorom sa môže v pracovných priestoroch používa� len vtedy,
ak je zabezpečená výmena dostatočného množstva vzduchu, aby bola zaistená bezpečnos� a ochrana zdravia
zamestnancov.

4. Podrobnosti o požiadavkách na používanie pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena
4.1. Všeobecné zásady
4.1.1. Mobilný alebo rozoberate¾ný pracovný prostriedok, ktorý je skonštruovaný na zdvíhanie bremien, musí sa

používa� tak, aby vo všetkých predvídate¾ných podmienkach bola zabezpečená jeho stabilita, pričom sa musia
zoh¾adňova� vlastnosti podkladu.

4.1.2. Osoby možno zdvíha� len pomocou takého pracovného prostriedku a jeho príslušenstva, ktorý je na tento účel
určený.
Na zdvíhanie osôb sa môže výnimočne použi� aj pracovný prostriedok, ktorý nie je špeciálne skonštruovaný na
tento účel, ak sa v súlade s právnymi predpismi vykonajú potrebné bezpečnostné opatrenia a zdvíhanie sa
vykonáva pod primeraným doh¾adom.
Ak sa na pracovnom prostriedku určenom na zdvíhanie bremien nachádza osoba, na riadiacom mieste musí
by� stále prítomná obsluha. Osoba, ktorá je zdvíhaná, musí ma� možnos� spo¾ahlivo komunikova� s obsluhou.
Pre prípad ohrozenia musia by� k dispozícii spo¾ahlivé prostriedky na jej evakuáciu.

4.1.3. Musí sa zabezpeči�, aby zamestnanci nevstupovali pod zavesené bremeno. Výnimku tvoria prípady, keï to
charakter vykonávanej práce vyžaduje.
Bremeno sa nesmie pohybova� nad nechráneným pracovným priestorom, na ktorom sa zvyčajne nachádzajú
zamestnanci.
Ak sa zamestnanci nachádzajú pod bremenom a prácu nemožno vykona� iným spôsobom, musí sa urči�
príslušný postup a musí sa zabezpeči� jeho dodržiavanie.

Príloha č. 1
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4.1.4. Príslušenstvo pracovného prostriedku určeného na zdvíhanie je potrebné vybra� pod¾a druhu zdvíhaného
bremena, upevňovacích miest, zdvíhacích lán a poveternostných podmienok, pričom je potrebné zoh¾adňova�
spôsob a rozmiestnenie závesov. Príslušenstvo takého pracovného prostriedku, ak sa po používaní nerozoberie,
musí by� zrete¾ne označené, aby používatelia boli informovaní o jeho charakteristikách.

4.1.5. Príslušenstvo pracovného prostriedku určeného na zdvíhanie je potrebné uloži� tak, aby sa zabezpečilo, že
nebude poškodené alebo zoslabené.

4.2. Pracovný prostriedok na neusmerňované zdvíhanie bremena
4.2.1. Ak sa dva alebo viaceré pracovné prostriedky používajú na neusmerňované zdvíhanie bremien a sú namonto-

vané alebo zostavené v pracovnom priestore tak, že ich pracovné priestory sa prekrývajú, musia sa vykona�
vhodné opatrenia, aby nenastala kolízia medzi bremenami alebo čas�ami týchto pracovných prostriedkov.

4.2.2. Ak sa na neusmerňované zdvíhanie bremena používa mobilný pracovný prostriedok, musia sa vykona�
opatrenia, aby sa mobilný pracovný prostriedok nenaklonil, neprevrátil, neposunul alebo nepošmykol. Dodr-
žiavanie opatrení sa musí kontrolova�.

4.2.3. Ak obsluha pracovného prostriedku určeného na neusmerňované zdvíhanie bremena nemôže pozorova� celú
dráhu vykonávanú bremenom priamo alebo pomocou špeciálneho vybavenia poskytujúceho potrebné informá-
cie, musí s obsluhou komunikova� určená osoba, ktorá ju usmerňuje. Musia sa vykona� organizačné opatrenia,
aby sa predišlo kolíziám bremena, ktoré by mohli ohrozi� zamestnanca.

4.2.4. Práca pri ručnom pripevňovaní alebo uvo¾ňovaní bremena sa musí organizova�, najmä zamestnancom priamo
alebo nepriamo riadiacim príslušný pracovný prostriedok tak, aby zamestnanec, ktorý pripevňuje alebo
uvo¾ňuje bremeno, mohol vykonáva� prácu bezpečne.

4.2.5. Zdvíhacie práce sa musia starostlivo plánova�, realizova� a musia sa zabezpeči� vhodným dozorom tak, aby bola
zaistená bezpečnos� zamestnancov.
Ak je potrebné bremeno súčasne zdvíha� pomocou dvoch alebo viacerých pracovných prostriedkov na neus-
merňované zdvíhanie bremena, musí sa vypracova� a uplatňova� postup, ktorý zabezpečí dobrú koordináciu
všetkých zamestnancov obsluhujúcich tieto pracovné prostriedky.

4.2.6. Ak pracovný prostriedok určený na neusmerňované zdvíhanie bremien nemôže udrža� bremeno v prípade
úplného alebo čiastočného výpadku energie, musia sa vykona� primerané opatrenia, aby sa neohrozili
zamestnanci.
Bremeno zavesené vo vzduchu sa nesmie ponecha� bez dozoru, ak nie je zamedzený prístup do zóny
nebezpečenstva a bremeno nie je bezpečne zafixované.

4.2.7. Ak sa poveternostné podmienky zhoršia nato¾ko, že nie je možné bezpečné používanie pracovného prostriedku
určeného na neusmerňované zdvíhanie bremena, ktorý pracuje na vo¾nom priestranstve a zamestnanca začína
ohrozova�, musí sa zastavi� práca pracovného prostriedku. Musia sa vykona� primerané ochranné opatrenia,
aby sa pracovný prostriedok neprevrátil a neohrozil zamestnancov.
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PODROBNOSTI O MINIMÁLNYCH POŽIADAVKÁCH NA PRACOVNÝ PROSTRIEDOK
[§ 3 ods. 4 písm. b) a § 9 nariadenia vlády]

1. Všeobecne
Ustanovenia tejto prílohy sa musia uplatňova� v súlade s nariadením vlády a v súlade s príslušnými nebezpe-
čenstvami, ktoré sa vyskytujú pri používaní pracovného prostriedku.
Nasledujúce minimálne požiadavky, ktoré sa týkajú používania pracovného prostriedku, nemusia vyžadova�
rovnaké opatrenia, ako požiadavky, ktoré sa týkajú nového pracovného prostriedku.

2. Všeobecné minimálne požiadavky aplikovate¾né na prácu s pracovným prostriedkom
2.1. Ovládacie a kontrolné prvky pracovného prostriedku musia by� vidite¾né, identifikovate¾né a primerane ozna-

čené.
Ak to nie je nevyhnutné, ovládacie a kontrolné prvky musia by� umiestnené mimo zóny nebezpečenstva a ich
činnos� nesmie vytvára� ïalšie nebezpečenstvo. Nesmú zvyšova� riziko ani v dôsledku neúmyselnej činnosti.
Obsluha z hlavného ovládacieho miesta zabezpečí, aby sa nijaká osoba nenachádzala v zóne nebezpečenstva.
Ak to nie je možné, bezpečnostný systém automaticky vydá svetelný alebo zvukový výstražný signál ihneï po
uvedení pracovného prostriedku do chodu. Ohrozený zamestnanec musí ma� pri uvádzaní pracovného
prostriedku do chodu čas a možnos� rýchlo sa vyhnú� ohrozeniu alebo zastavi� pracovný prostriedok.
Riadiace systémy musia by� bezpečné a vybrané tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred poruchami,
chybami a obmedzeniami, ktoré možno predpoklada� pri používaní pracovného prostriedku.

2.2. Pracovný prostriedok sa môže uvies� do chodu len úmyselnou činnos�ou. Táto požiadavka sa vz�ahuje aj na
a) uvedenie pracovného prostriedku do chodu po zastavení jeho chodu z akejko¾vek príčiny,
b) významné zmeny podmienok jeho činnosti, napríklad rýchlosti, tlaku, aby uvedenie pracovného prostriedku

do chodu alebo zmena podmienok jeho činnosti neohrozili zamestnanca.
Táto požiadavka sa netýka uvedenia pracovného prostriedku do chodu alebo zmeny podmienok jeho činnosti,
ak sú súčas�ou normálneho pracovného cyklu automatického zariadenia.

2.3. Pracovný prostriedok musí by� vybavený ovládacím prvkom, ktorým môže by� úplne a bezpečne zastavený.
Každé pracovisko musí by� vybavené ovládacím prvkom umožňujúcim zastavenie niektorých alebo všetkých
pracovných prostriedkov pod¾a druhu nebezpečenstva, aby pracovné prostriedky boli bezpečné.
Povel ovládacieho prvku na zastavenie musí ma� prednos� pred povelom ovládacieho prvku na uvedenie
pracovného prostriedku do chodu. Ak sa pracovný prostriedok alebo jeho nebezpečné časti zastavia, musí sa
odpoji� prívod energie do pohonu.

2.4. V odôvodnených prípadoch a v závislosti od ve¾kosti rizika a od času potrebného na zastavenie pracovného
prostriedku musí by� pracovný prostriedok vybavený zariadením na núdzové zastavenie.

2.5. Pracovný prostriedok, z ktorého môžu vypadáva� predmety alebo môže vyletúva� materiál, musí by� vybavený
bezpečnostným zariadením, ktoré zodpovedá ve¾kosti rizika. Pracovný prostriedok, ktorý ohrozuje emisiami
plynov, pár, tekutín alebo prachom, musí by� vybavený vhodným odsávacím alebo ochranným zariadením
umiesteným pri zdroji ohrozenia.

2.6. Ak je to potrebné pre bezpečnos� a zdravie zamestnancov, pracovný prostriedok a jeho časti musia by� spevnené
výstužou alebo iným spôsobom.

2.7. Ak je možnos� deštrukcie pracovného prostriedku alebo jeho časti, čo predstavuje významné ohrozenie
bezpečnosti a zdravia zamestnancov, musia sa prija� vhodné opatrenia.

2.8. Ak je možný kontakt s pohybujúcimi sa čas�ami pracovného prostriedku, ktorý môže spôsobi� úraz, tieto časti
musia by� vybavené krytom alebo iným ochranným zariadením, ktoré zabráni prístupu do zóny nebezpečenstva,
alebo takým zariadením, ktoré zastaví pohybujúce sa nebezpečné časti skôr, ako sa siahne alebo vstúpi do zóny
nebezpečenstva.
Kryt a iné ochranné zariadenie
a) musia ma� pevnú konštrukciu,
b) nesmú vytvára� ïalšie nebezpečenstvo,
c) nesmú sa da� ¾ahko odstráni� alebo vyradi� z činnosti,
d) musia by� umiestnené v primeranej vzdialenosti od zóny nebezpečenstva,
e) musia by� riešené tak, aby neobmedzovali výh¾ad obsluhy na celý priestor, v ktorom sa pracovný prostriedok

používa,

Príloha č. 2
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f) musia umožni� činnos� potrebnú na upevnenie alebo výmenu častí a činnos� pri údržbe tak, aby sa prístup
obmedzil len do priestoru, v ktorom sa uvedená činnos� vykonáva, a bez odstránenia krytu alebo ochran-
ného zariadenia, ak je to možné.

2.9. Pracovný priestor a pracovné miesto, na ktorých sa pracovný prostriedok používa, musia by� vhodne osvetlené
pod¾a povahy vykonávanej činnosti.

2.10. Časti pracovného prostriedku s vysokou alebo ve¾mi nízkou teplotou musia by�, ak je to potrebné, chránené,
aby neohrozovali zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v ich blízkosti alebo s nimi prichádzajú do kontaktu.

2.11. Výstražné zariadenie pracovného prostriedku musí by� jednoznačné, ¾ahko pochopite¾né a zrozumite¾né.
2.12. Pracovný prostriedok sa môže používa� len na činnosti, na ktoré je určený, a musia sa pritom dodržiava�

podmienky určené na jeho prevádzku.
2.13. Údržbárske práce sa môžu vykonáva� len vtedy, ak pracovný prostriedok je vypnutý. Ak to nie je možné, na

vykonávanie takých prác sa musia prija� ochranné opatrenia alebo sa také práce musia vykonáva� mimo zóny
nebezpečenstva. Ak pre pracovný prostriedok je predpísaná údržba, termíny údržby sa musia dodržiava�.

2.14. Pracovný prostriedok musí by� vybavený zrete¾ne označeným vypínacím prvkom na jeho odpojenie od všetkých
zdrojov energie. Opätovné zapojenie nesmie ohrozi� zamestnanca.

2.15. Pracovný prostriedok musí by� vybavený značkami a výstražným označením na zaistenie bezpečnosti zamestnanca.
2.16. Zamestnanec musí ma� zaistený bezpečný prístup a bezpečnos� vo všetkých priestoroch pri výrobe, úprave

a údržbe.
2.17. Pracovný prostriedok musí chráni� zamestnanca pred ohňom alebo prehriatím, pred unikajúcim plynom, pred

prachom, tekutinami, parami alebo pred látkami, ktoré sa vyrábajú, používajú alebo uskladňujú v pracovnom
prostriedku.

2.18. Pracovný prostriedok musí chráni� pred nebezpečenstvom výbuchu vrátane výbuchu látky, ktorá sa v pracov-
nom prostriedku vyrába, používa alebo uskladňuje.

2.19. Pracovný prostriedok musí by� bezpečný a musí chráni� zamestnanca pred priamym alebo nepriamym
kontaktom s elektrinou.

3. Doplňujúce minimálne požiadavky na niektoré typy pracovných prostriedkov
3.1. Minimálne požiadavky na mobilný pracovný prostriedok s vlastným pohonom alebo bez neho
3.1.1. Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí by� vybavený tak,

aby sa zmenšilo riziko pre tohto zamestnanca. Riziko musí zahŕňa� aj nebezpečenstvo kontaktu s kolesami
alebo s pásom vozidla.

3.1.2. Tam, kde by samovo¾né zablokovanie pohonnej jednotky medzi jednotkou mobilného pracovného prostriedku
a jeho príslušenstvom alebo akýmko¾vek �ahaným predmetom mohlo spôsobi� osobitné ohrozenie, príslušný
pracovný prostriedok musí by� vybavený alebo prispôsobený tak, aby také blokovanie pohonnej jednotky
nemohlo vzniknú�. Ak sa samovo¾nému zablokovaniu nedá zabráni�, musia sa vykona� všetky opatrenia, aby
zamestnanec nebol ohrozený.

3.1.3. Ak sa hnacie hriadele prenášajúce energiu medzi čas�ami mobilného pracovného prostriedku môžu znečisti�
pôdou alebo poškodi� �ahaním po zemi, musí sa zabezpeči�, aby k tomu nedochádzalo.

3.1.4. Mobilný pracovný prostriedok, na ktorom sa pri jeho pohybe nachádza zamestnanec, musí by� skonštruovaný
tak, aby sa v konkrétnych podmienkach používania obmedzilo ohrozenie v prípade jeho prevrátenia
a) ochranným zariadením, ktoré zabezpečí, aby sa pracovný prostriedok nenaklonil viac ako o štvrtinu otáčky,

alebo
b) zariadením, ktoré poskytuje dostatok vo¾ného priestoru okolo tohto zamestnanca, ak naklonenie bude väčšie

ako štvr� otáčky, alebo
c) iným zariadením poskytujúcim rovnaký účinok.
Toto zariadenie môže tvori� neoddelite¾nú súčas� mobilného pracovného prostriedku a nie je potrebné, ak
mobilný pracovný prostriedok je počas činnosti stabilizovaný alebo ak použité konštrukčné riešenie vylučuje
možnos� prevrátenia.
Ak v prípade prevrátenia mobilného pracovného prostriedku existuje nebezpečenstvo pritlačenia zamestnanca
čas�ami mobilného pracovného prostriedku k zemi, musí sa na mobilný pracovný prostriedok inštalova�
primeraný ochranný systém.

3.1.5. Vozík so zdvíhacou vidlicou, na ktorom sa nachádza jeden zamestnanec alebo viac zamestnancov, musí by�
skonštruovaný alebo prispôsobený tak, aby sa obmedzilo nebezpečenstvo jeho prevrátenia, napríklad
a) inštalovaním kabíny pre vodiča alebo
b) konštrukčným riešením vozíka so zdvíhacou vidlicou, ktoré bráni jeho prevráteniu, alebo
c) konštrukčným riešením, ktoré v prípade prevrátenia sa vozíka so zdvíhacou vidlicou zabezpečí dostatok

priestoru pre zamestnancov medzi zemou a príslušnými čas�ami vozíka so zdvíhacou vidlicou, alebo
d) konštrukčným riešením, ktoré chráni zamestnancov na sedadlách pre obsluhu vozíka so zdvíhacou vidlicou

tak, že pri prevrátení vozíka nebudú pritlačení čas�ami vozíka so zdvíhacou vidlicou.
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3.1.6. Pracovný prostriedok s vlastným pohonom, ktorý môže pri pohybe ohrozi� osoby,
a) musí by� skonštruovaný tak, aby ho neoprávnená osoba nemohla uvies� do chodu,
b) musí ma� vhodné zariadenia na zmenšenie následkov kolízie v prípadoch, ak sa v dráhe súčasne pohybuje

viac ako jeden pracovný prostriedok,
c) musí ma� brzdiace a zastavovacie zariadenie, a ak to bezpečnostné opatrenia pre prípad zlyhania hlavného

brzdiaceho a zastavovacieho zariadenia vyžadujú, musí ma� núdzové zariadenie ovládané ¾ahko prístupnými
ovládačmi alebo pracujúce automaticky,

d) musí ma� namontované primerané pomocné prvky na zlepšenie výh¾adu, ak vodič nemá dostatočný výh¾ad
s prihliadnutím na požadovanú bezpečnos�,

e) musí by� vybavený osvet¾ovacím zariadením primeraným vykonávanej práci a musí zamestnancovi posky-
tova� dostatočnú bezpečnos�, ak ide o pracovný prostriedok určený na prácu v noci alebo v tme,

f) musí by� vybavený primeranými hasiacimi prístrojmi, ak ide o pracovný prostriedok, pri ktorom je
nebezpečenstvo požiaru na ňom alebo na �ahanej alebo nesenej časti a môžu by� ohrození zamestnanci,
a ak na mieste, na ktorom sa pracuje, nie sú v dostatočnej blízkosti protipožiarne prostriedky,

g) musí sa po prekročení určenej hranice automaticky zastavi�, ak ide o dia¾kovo ovládaný pracovný prostrie-
dok,

h) musí by� vybavený ochranným zariadením proti nárazu a inému nebezpečenstvu alebo iným zariadením na
elimináciu takých nebezpečenstiev, ak ide o dia¾kovo ovládaný pracovný prostriedok, ktorý môže v obvyk-
lých pracovných podmienkach narazi� alebo vytvori� iné nebezpečenstvo.

3.2. Minimálne požiadavky na pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena
3.2.1. Nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí by� počas používania pevný a stabilný; osobitná

pozornos� sa musí venova� bremenám, ktoré sa majú zdvíha�, a za�aženiu, ktoré bude pôsobi� na montážne
alebo upevňovacie miesta celej konštrukcie.

3.2.2. Na pracovnom prostriedku na zdvíhanie bremena musí by� zrete¾ne vyznačené dovolené prevádzkové za�aženie
a tam, kde to je vhodné, musí by� umiestnená aj tabu¾ka udávajúca dovolené prevádzkové za�aženie pre každú
konfiguráciu pracovného prostriedku.
Príslušenstvo pracovného prostriedku na zdvíhanie bremena musí by� označené, aby sa dali urči� charakteris-
tiky podstatné pre bezpečné používanie.
Pracovný prostriedok, ktorý nie je určený na zdvíhanie osôb, musí by� vhodne a zrete¾ne označený, aby sa tak
nemohol použi� ani omylom.

3.2.3. Nepohyblivý pracovný prostriedok na zdvíhanie bremena musí by� inštalovaný tak, aby sa znížilo ohrozenie, že
bremeno
a) udrie zamestnanca,
b) sa nebezpečne rozkýva alebo vypadne,
c) sa samovo¾ne uvo¾ní.

3.2.4. Pracovný prostriedok na zdvíhanie alebo premiestňovanie zamestnancov musí
a) pomocou vhodných zariadení predchádza� nebezpečenstvu pádu kabíny,
b) predchádza� nebezpečenstvu pádu obsluhy z kabíny, ak také nebezpečenstvo existuje,
c) predchádza� nebezpečenstvu pritlačenia, uviaznutia alebo udretia obsluhy, najmä v dôsledku neúmyselné-

ho kontaktu s objektmi,
d) zabezpečova�, aby osoby uviaznuté v kabíne po nehode neboli vystavené nebezpečenstvu a bolo ich možné

uvo¾ni�.
Ak sa nebezpečenstvu uvedenému v písmene a) z dôvodu rozdielu miesta a výšky nedá zabráni� žiadnymi
bezpečnostnými opatreniami, musí sa inštalova� a každý pracovný deň skontrolova� závesné lano určené na
zvýšenie bezpečnosti.
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