
Zoznam právnych predpisov súvisiacich s ochranou zdravia pri práci 
 
 
 Oblas ť Číslo  Názov  

1   355/2007 Z.z.  
zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravi a 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

2   124/2006 Z.z.  
zákon o bezpe čnosti a ochrane zdravia pri práci  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  

3   125/2006 Z.z.  
zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 
č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov  

4   311/2001 Z.z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov  

5   377/2004 Z.z.  
zákon o ochrane nefaj čiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

6   576/2004 Z.z.  
zákon o zdravotnej starostlivosti , službách súvisiacich 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

7   578/2004 Z.z.  

zákon o poskytovate ľoch zdravotnej starostlivosti , 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  

8  Hluk  115/2006 Z.z. 
NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z.z.  

9  Vibrácie 416/2005 Z.z.  
NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou vibráciám v znení NV SR č. 629/2005 Z.z.  

10  Azbest 253/2006 Z.z.  NV SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci  

11  
Zobrazova-
cie 
jednotky 

276/2006 Z.z.  NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami  

12  Bremená 281/2006 Z.z.  NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  

13 
Elektromag. 
polia 329/2006 Z.z. 

NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou elektromagnetickému po ľu v znení NV SR 
č. 217/2008 Z.z. 

 
 
 
 



14 338/2006 Z.z.  NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami  
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci  

 
15 

Biologické 
faktory  

585/2008 Z.z. 

vyhláška MZ SR , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a 
kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR č. 273/2010 Z. z. 
(povinné a odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne 
vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz) 

16  355/2006 Z.z. 
NV SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR 
č. 300/2007 Z.z. 

17 67/2010 Z.z. 
zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 
zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(chemický zákon)     

18 217/2003 Z.z. zákon o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov  na trh 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

19 

Chemické 
faktory  

46/2009 Z.z. NV SR ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové 
rozprašovače 

17  
Karcinogé-
ny / mutagé-
ny  

356/2006 Z.z.  

NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v znení NV SR č. 301/2007 Z.z.  

18  
Optické 
žiarenie  

410/2007 Z.z.  
NV SR o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou umelému optickému žiareniu  

19  
Pracovná 
zdravotná 
služba  

292/2008 Z.z.  

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu 
pracovnej zdravotnej služby , o zložení tímu odborníkov, ktorí ju 
vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 
v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z.z.  

20  
Rizikové 
práce  448/2007 Z.z.  

Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o faktoroch práce 
a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác 
z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na 
zaradenie prác do kategórií  

21 461/2003 Z.z.  Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
(príloha č. 1 Zoznam chorôb z povolania)  

22 

Choroby z 
povolania  

504/2006 Z.z. Vyhláška MZ SR o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie 
choroby z povolania a ohrozenie chorobou z povolania 

23  Osvetlenie  541/2007 Z.z.  
Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na 
osvetlenie pri práci  

24 

Fyzická, 
psychická 
a senzorická 
záťaž pri 
práci  

542/2007 Z.z.  
Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 
fyzickou zá ťažou pri práci, psychickou pracovnou zá ťažou a 
senzorickou zá ťažou pri práci  



25  
Teplo  
a chlad  

544/2007 Z.z.  Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 
záťažou teplom a chladom pri práci  

26 
340/2006 Z.z.  
 

NV SR o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami 
ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení  

 
27 

345/2006 Z.z.   
 

NV SR o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením 

28 
 

346/2006 Z.z. 
 

NV SR o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany 
externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia 
počas ich činnosti v kontrolovanom pásme 

29 
348/2006 Z.z.  
 

NV SR o požiadavkách na zabezpečenie kontroly 
vysokoaktívnych žiari čov a opustených žiari čov 

30 
524/2007 Z.z 
 

Vyhláška MZ SR , ktorou sa ustanovujú podrobnostio radia čnej 
monitorovacej sieti 

31 

528/2007 Z.z. 
 

Vyhláška MZ SR , ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného 
žiarenia 

32 

Ionizujúce 
žiarenie  

545/2007 Z.z. Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na zabezpečenie radia čnej ochrany pri 
činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých 
z hľadiska radiačnej ochrany 

33  
Bezpeč-
nostné 
označenie  

387/2006 Z.z.  NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného 
značenia pri práci  

34  
Pracovisko  391/2006 Z.z.  NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko  

35  
Stavenisko  396/2006 Z.z.  NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko  

36  
Pracovné 
prostriedky  

392/2006 Z.z.  NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  

37  
Výbušné 
prostredie  

393/2006 Z. z.  NV SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  

38  
OOPP  395/2006 Z.z.  NV SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  

39  
Banská 
činnos ť  

117/2002 Z.z.  NV SR o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk 
nevyhradených nerastov  



 
40  
 

272/2004 Z.z.  
 

NV SR, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk , ktoré sú 
zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho 
mesiaca po pôrode a doj čiacim ženám , zoznam prác 
a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, 
matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace 
ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 
zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení NV SR 
č. 310/2010 Z.z.  

41 

Zakázané 
práce  

286/2004 Z.z. NV SR, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré 
sú zakázané mladistvým zamestnancom , a ktorým sa 
ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 
zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení NV SR 
č. 309/2010 Z.z. 

42  Rekondi č-
ný pobyt  

148/2010 Z.z.  Vyhláška MZ SR o účele, obsahu a rámcových programoch 
rekondi čného pobytu  

43  Priemysel-
né havárie  

261/2002 Z.z.  Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a jeho vykonávacie predpisy  

44  Zákon o 
zhode  

264/1999 Z.z.  Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

45  Stavebný 
zákon  

50/1976 Z.z.  Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov  

46  Odborné 
spôsobi-
losti  

520/2007 Z.z.  Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných 
vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti 
o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej 
spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti  

47  Sloboda 
informácií  

211/2000 Z.z.  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  

48  Správne 
konanie  

71/1967 Zb.  Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov  

49  Psychická 
spôsobi-
los ť  

245/2010 Z.z.  Vyhláška MDPaT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej 
spôsobilosti a psychickej spôsobilosti pri prevádzkovaní dráhy 
a dopravy na dráhe  

 


