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Faktor 
a) Pevné aerosóly (prach)1) 
Kategória Charakteristika prác 

2. 

a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie 
prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 
najvyššie prípustný expozi ný limit. 

b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru 
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia pevného aerosólu. 

3. 

a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako 
najvyššie prípustný expozi ný limit, ale neprekro í 2-násobok najvyššie 
prípustného expozi ného limitu. 

b) Práce, pri ktorých odpove  organizmu poukazuje na možné špecifické pôsobenie 
pevného aerosólu. 

c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru 
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia pevného aerosólu. 

4. 

a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 2-násobok najvyššie 
prípustného expozi ného limitu. 

b) Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov zodpovedá kritériám kategórie 3, 
a zárove  sa u zamestnancov zis ujú zmeny zdravotného stavu vo vz ahu 
k pôsobeniu pevného aerosólu. 

 
b) Hluk2)  
Kategória Charakteristika prác 

2. 

a) Práce, pri ktorých nie sú prekro ené horné ak né hodnoty expozície hluku, ale 
normalizovaná hladina expozície hluku LAEX,8h je vä šia ako 75 dB alebo 
vrcholová hladina C akustického tlaku LCPk  je vä šia ako 130 dB.  

b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný as alebo pri ktorých sa expozícia 
hluku v priebehu týžd a mení, pri om týždenný priemer denných hodnôt 
normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týžde  prekra uje 
75 dB, ale neprekra uje hornú ak nú hodnotu expozície.    

3. a) Práce, pri ktorých  sú prekro ené horné ak né hodnoty expozície hluku, ale 
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prekro enie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je menšie ako 10 dB  
alebo prekro enie vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk  je menšie ako 3 
dB.  

b) Práce, pri ktorých je nerovnomerný pracovný as alebo pri ktorých sa expozícia 
hluku v priebehu týžd a mení a týždenný priemer denných hodnôt 
normalizovanej hladiny hlukovej expozície za 40-hodinový týžde  prekra uje 
hornú ak nú hodnotu expozície.     

4. 
 

a) Práce, pri ktorých sú prekro ené horné ak né hodnoty expozície hluku 
a prekro enie normalizovanej hladiny expozície hluku LAEX,8h je 10 dB a viac  
alebo prekro enie  vrcholovej hladiny C akustického tlaku LCPk  je 3 dB a viac.  

b) Práce, pri ktorých normalizovaná hladina expozície hluku alebo vrcholová 
hladina C akustického tlaku zodpovedá kritériám kategórie 3, a zárove  sa 
u zamestnancov zis ujú zmeny sluchu vo vz ahu k pôsobeniu hluku. 

 
c) Vibrácie3)  
Kategória Charakteristika prác 

2. 
Práce, pri ktorých nie sú prekro ené ak né hodnoty expozície vibráciám, ale hodnoty 
normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekra ujú 0,5-násobok ak ných  hodnôt 
expozície vibráciám. 

3. 

a) Práce, pri ktorých sú prekro ené ak né hodnoty expozície vibráciám, ale  hodnoty 
normalizovaného zrýchlenia vibrácií  neprekra ujú 1,5-násobok ak ných  hodnôt 
expozície vibráciám. 

b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá 
kritériám kategórie 2, ale sú asne spolupôsobia alšie faktory práce alebo 
pracovného prostredia (najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné za aženie, 
chlad, vlhkos ). 

c) Práce, pri ktorých odpove  organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie 
vibrácií. 

4. 

a) Práce, pri ktorých hodnoty normalizovaného zrýchlenia vibrácií prekra ujú 1,5-  
-násobok ak ných  hodnôt expozície vibráciám. 

b) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá 
kritériám kategórie 3, ale sú asne spolupôsobia alšie faktory práce alebo 
pracovného prostredia (najmä dlhodobé, nadmerné a jednostranné za aženie, 
chlad, vlhkos ). 

c) Práce, pri ktorých hodnota normalizovaného zrýchlenia vibrácií zodpovedá 
kritériám kategórie 3, a zárove  sa u zamestnancov zis ujú zmeny zdravotného 
stavu vo vz ahu k pôsobeniu vibrácií. 

 
d) Chemické faktory1) 
Kategória Charakteristika prác 

2. 
a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok 

priemerného najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný chemický faktor, 
ale neprekra uje priemerný najvyššie prípustný expozi ný limit. 
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b) Práce, pri ktorých sú asne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné 
ú inky sa môžu s íta , ak sú et podielov nameraných priemerných hodnôt 
jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných najvyššie prípustných 
expozi ných limitov je menší ako 1 alebo rovný 1. 

c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru 
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov. 

3. 

a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako 
priemerný najvyššie prípustný expozi ný limit, ale neprekro í 2-násobok 
priemerného najvyššie prípustného expozi ného limitu. 

b) Práce, pri ktorých sú asne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné 
ú inky sa môžu s íta , ak je predpoklad, že sú et podielov nameraných 
priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných 
najvyššie prípustných expozi ných limitov bude vä ší ako 1 a menší ako 3 alebo 
rovný 3. 

c) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru 
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia chemických faktorov. 

d) Práce, pri ktorých odpove  organizmu poukazuje na špecifické pôsobenie 
chemických faktorov. 

4. 

a) Práce, pri ktorých je predpoklad, že expozícia zamestnancov bude vyššia ako 2-  
-násobok priemerného najvyššie prípustného expozi ného limitu (havárie,  
mimoriadne udalosti). 

b) Práce, pri ktorých sú asne pôsobí viac chemických faktorov, ktorých vzájomné 
ú inky sa môžu s íta , ak je predpoklad, že sú et podielov nameraných 
priemerných hodnôt jednotlivých chemických faktorov a ich priemerných 
najvyššie prípustných expozi ných limitov bude vä ší ako 3. 

c) Práce, pri ktorých expozícia zamestnancov zodpovedá kritériám kategórie 3, 
a zárove  sa u zamestnancov zis ujú zmeny zdravotného stavu vo vz ahu 
k pôsobeniu chemických faktorov. 

 
 
 
e) Karcinogénne a mutagénne faktory4) 
Kategória Charakteristika prác 

2. 

a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym 
faktorom a technická smerná hodnota, ak je ustanovená, nie je prekro ená. 

b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru 
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych 
faktorov. 

3 

a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym 
faktorom a pri ktorých je predpoklad, že expozícia neprekro í 1,5-násobok 
technickej smernej hodnoty. 

b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru 
zdravotného rizika zo špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych 
faktorov. 
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h) Elektromagnetické pole
6
) 

Kategória Charakteristika prác 

2. 
Práce, pri ktorých je úroveň elektromagnetického poľa pôsobiaceho na 

zamestnanca vyššia ako akčná hodnota expozície elektromagnetickému poľu, 

ale neprekračuje limitnú hodnotu expozície elektromagnetickému poľu. 

3. 

Práce, pri ktorých je úroveň elektromagnetického poľa pôsobiaceho na 

zamestnanca vyššia ako limitná hodnota expozície elektromagnetickému poľu 

a zamestnávateľ preukáže, že zamestnanci sú dostatočne chránení pred 

nepriaznivými účinkami expozície elektromagnetickému poľu na zdravie. 

4. Neurčuje sa. 

 

 



 
 

Optické žiarenie  

k) Lasery7) 

Kategória Charakteristika prác 

2. 

a) Práce s lasermi triedy 2, 2M alebo 3R. 

b) Práce s lasermi triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie vylučuje 

zásah zamestnancov priamym lúčom alebo odrazeným lúčom. 

3. 
Práce s lasermi triedy 3B alebo 4, pri ktorých technické zabezpečenie nevylučuje 

zásah zamestnancov priamym lúčom alebo odrazeným lúčom. 

4. Neurčuje sa. 

 
l) Biologické faktory8) 

Kategória Charakteristika prác 

2. 

Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 2 alebo 

biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných 

podmienok nešíria vzduchom, a pri ktorých je dostupná účinná profylaxia a liečba. 

3. 

Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 3, ak sa 

nimi spôsobené infekcie za bežných podmienok šíria vzduchom, a pri ktorých je 

dostupná účinná profylaxia a liečba; podmienky a spôsob vykonávania práce 

predstavujú pre zamestnancov zvýšené riziko. 

4. 

Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní biologickým faktorom skupiny 4 alebo 

biologickým faktorom skupiny 3, ak sa nimi spôsobené infekcie za bežných 

podmienok šíria vzduchom, a pre ktoré nie je dostupná účinná profylaxia a liečba.  

 
 
 
Ffffd                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
8
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  biologickým  

faktorom pri práci. 

 

 



n) Zvýšený tlak vzduchu  
Kategória Charakteristika prác 

2. Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu do 100 kPa, ktoré pri prácach 
pod hladinou zodpovedajú h bke do 10 metrov. 

3. Práce, ktoré sa vykonávajú vo zvýšenom tlaku vzduchu nad 100 kPa, ktoré 
pri prácach pod hladinou zodpovedajú h bke viac ako 10 metrov. 

4. Neur uje sa. 
 
o) Fyzická zá až9) 
Kategória Charakteristika prác 

2. 

a) Práce prevažne dynamické, vykonávané ve kými svalovými skupinami, pri 
ktorých 
1. zmenový energetický výdaj (netto) neprekro í priemerné a prípustné 

hodnoty pre vekové skupiny mužov a žien, 
2.  minútový energetický výdaj (netto) neprekro í prípustné hodnoty pre 

vekové skupiny mužov a žien, 
3. srdcová frekvencia neprekro í hodnoty priemernej zmenovej srdcovej 

frekvencie pre vekové skupiny mužov a žien. 
b) Práce vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých 

1. prípustné zmenové priemerné hodnoty pre prevažne dynamickú prácu a pre 
prácu so statickými zložkami práce pre mužov a ženy nie sú prekro ené, 

2. po et pohybov za zmenu ani za minútu v závislosti od trvania s ahu 
a ve kosti vynakladanej sily vyjadrenej percentom Fmax príslušnej svalovej 
skupiny nie je prekro ený, 

3. krátkodobé za aženie svalov prevažne dynamickou prácou ani krátkodobo 
neprekro í prípustné hodnoty, 

4. po et pohybov malých svalových skupín ruky a prstov neprekro í pri 
celozmenovej vynakladanej sile prípustné hodnoty. 

c) Práce prevažne statické, vykonávané malými svalovými skupinami, pri ktorých 
priemerná zmenová vynakladaná svalová sila neprekro í prípustné hodnoty. 

d) Práce spojené s premiest ovaním bremien, pri ktorých hmotnos  ru ne 
premiest ovaných bremien neprekra uje smerné hmotnostné hodnoty 
ustanovené osobitným predpisom.10) 

e) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe (v sede, v stoji alebo 
pri striedaní polôh), pri om sú splnené kritériá z h adiska hodnotenia 
pracovných polôh. 

3. 

a) Práce, pri ktorých sú prekro ené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 2. 
b) Práce spojené s premiest ovaním bremien, pri ktorých hmotnos  ru ne 

premiest ovaných bremien neprekra uje smerné hmotnostné hodnoty ustanovené 
osobitným predpisom,10) ale iné ukazovatele fyzickej zá aže (energetický výdaj 
a srdcová frekvencia) prekra ujú kritériá uvedené v kategórii 2. 

c) Práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoji s obmedzením 
pohybu dolných kon atín a zmien polohy trupu a kon atín, s vynúteným tempom 
práce. 
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p) Psychická pracovná záťaž9)  

Kategória Charakteristika prác 

2. 

Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a 

pracovného prostredia dosahuje zvýšenú intenzitu podľa použitej metódy,
11

) ale nie je 

dosiahnutý najvyšší stupeň.  

3. 
Práce, pri ktorých psychická pracovná záťaž posudzovaná podľa charakteristík práce a 

pracovného prostredia dosahuje najvyšší stupeň podľa použitej metódy.
11

) 

4. Neurčuje sa. 

 

r) Záťaž teplom14) 

Kategória Charakteristika prác 

2. a) Práce dlhodobo vykonávané  na vnútornom pracovisku alebo na vonkajšom 

pracovisku, kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná 

hodnota operatívnej teploty, ale miera tepelnej záťaže nevyžaduje obmedzenie času 

práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času 

práce. 

b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku počas teplého obdobia. 

3. Práce, dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku alebo na vonkajšom pracovisku, 

kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná hodnota 

operatívnej teploty a ochrana zdravia zamestnanca dlhodobo vyžaduje obmedzenie času 

práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce.  

4. Neurčuje sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11

) Príloha č. 5 časť A k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 

fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. 

 

 



 

s) Záťaž chladom
14

) 

Kategória Charakteristika prác 

2.                a) Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde z technologických  
    dôvodov nie je dosahovaná prípustná hodnota operatívnej teploty, ale operatívna  
    teplota v týchto priestoroch nie je nižšia ako + 4°C. 

b) Práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku počas chladného obdobia. 
c) Práce spojené so striedaním veľkých teplotných rozdielov, najmä v chladiarňach 
    alebo mraziarňach, pri frekvencii striedania vyššej ako 15-krát za pracovnú zmenu 
    alebo v intervaloch striedania kratších ako 30 minút. 

3. Práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde z technologických  

dôvodov je operatívna teplota udržiavaná na hodnote nižšej ako + 4 °C . 
4. Neurčuje sa. 

14
) § 37 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. 
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