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2.1 Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o BOZP

2.1.1 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 
Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií,
vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. 
Zamestnávateľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný: 
a) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi
predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,   
b) zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pritom meniace sa
skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,    
c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument
o posúdení rizika (Príloha č. 1) pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,   
d) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy,
výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie
zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,   
e) zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce
psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,    
f) odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických
poznatkov nie je možné, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie,   
g) nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo
škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi,
výrobnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce,   
h) v priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky alebo sa používajú technológie a
zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu zamestnancov,
iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá
a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov: 

1. prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia; ak to s ohľadom na dosiahnuté
vedecké a technické poznatky nie je možné, prijať opatrenia na ich obmedzenie,   
2. vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a
umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom,   
3. zabezpečiť riadne a preukázateľné oboznámenie, výcvik a vybavenie zamestnancov podľa
osobitných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

i) určovať bezpečné pracovné postupy,   
j) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a
zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,    
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k) písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Príloha č.
2) obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej
vykonania; pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať,   
l) vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (PRAVIDLÁ
O BOZP A PRÍLOHY) a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,   
m) vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk (Príloha č.
4): 

1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim
ženám,    
2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po
pôrode a pre dojčiace ženy,    
3.  zakázaných mladistvým zamestnancom,  

n) viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a
ochranou zdravia pri práci,    
o) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich
vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré
nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady
a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,   
p) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s
bremenami,   
q) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných
intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to
zamestnanec požiada,   
r) dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u 

1. zamestnancov na odlúčených pracoviskách,    
2. zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami,    
3. osobitných skupín zamestnancov, predovšetkým vo vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám,
ktoré osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie,  

s) poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,   
t) nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo
iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných
výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov. 
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných
prostriedkov je zamestnávateľ povinný: 
a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na
základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného
procesu a pracovného prostredia (Príloha č. 1),   
b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia,
potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,   
c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o
ich riadne používanie. 
Zamestnávateľ je povinný bezplatne: 
a) poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev
alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,   
b) zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim (Príloha č. 5), ak to
vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky
potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny.  
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Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať
práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory. 
Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia (Príloha č. 6) na pracoviskách, na ktorých
pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. 
Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa
nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch. 
Úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní
zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich
funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností.  
Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať
zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca. 
2.1.2 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 
Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého
zamestnanca: 
a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so
zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na
pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,   
b) s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred
nimi,   
c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca. 
Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác
a pracovísk: 
1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,   
2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a
pre dojčiace ženy,   
3. zakázaných mladistvým zamestnancom. 
Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť s pravidlami BOZP pri jeho prijatí do
zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej
technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.  
Obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru
práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce,
najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a
ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť
opakovaného oboznamovania (Príloha č. 7) tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak
osobitný predpis neustanovuje kratší čas. 
Oboznamovanie a iné vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len
„zástupca zamestnancov pre bezpečnosť“) sa musia uskutočňovať v pracovnom čase. 
Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť poskytnúť
vhodným spôsobom a zrozumiteľne potrebné informácie o: 
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť,
a o výsledkoch posúdenia rizika,   
b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi
vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,   
c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o
opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,    
d) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným
inšpektorátom práce alebo orgánmi dozoru,   
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e) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa
vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných
opatreniach. 
Zamestnávateľ poskytne potrebné informácie, najmä o faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu
ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov, aj určeným odborne spôsobilým zamestnancom (ďalej
len „odborný zamestnanec“) na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb vrátane tých, ktorí mu
tieto služby poskytujú dodávateľským spôsobom.  
2.1.3 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia 
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a
vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie,
charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný:  
a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia
zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä 

1. písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia
zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Príloha č. 8),   
2. vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej
pomoci,    
3. určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet
zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako
aj na hasenie požiaru,    
4. zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými
pracoviskami a hasičskými jednotkami, 

b) vopred vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o svoje zdravie a bezpečnosť,
prípadne o zdravie a bezpečnosť iných osôb, a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto
ohrozenia,   
c) bezodkladne informovať o ohrození a o príslušných ochranných opatreniach všetkých zamestnancov,
ktorí sú alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu,   
d) bezodkladne vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite
opustiť pracovisko a odísť do bezpečia,   
e) nepožadovať od zamestnancov, okrem odôvodnených a výnimočných prípadov, aby pracovali alebo
sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje takéto ohrozenie. 
Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu,
prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je
bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie alebo život alebo zdravie iných osôb. 
2.1.4 Kontrolná činnosť 
Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad
bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a
bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:  
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten
účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov
pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,   
b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (Príloha č.
9),   
c) činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,   
d) riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných
ochranných opatrení. 
Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou. 
2.1.5 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 
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Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi
prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť
podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k: 
a) návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a
k ich vyhodnoteniu,   
b) návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a
k pracovisku,   
c) návrhu na určenie odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb,    
d) vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných služieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávateľským
spôsobom,    
e) posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany,    
f) pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a ostatným poškodeniam zdravia
z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a k návrhom
opatrení,   
g) spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a určených
odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb,   
h) plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov a ku školeniu zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť. 
2.1.6 Rekondičné pobyty 
Zamestnávateľ je v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania povinný zabezpečovať
rekondičné pobyty zamestnancom, ktorí vykonávajú vybrané povolania. Na účely poskytovania
rekondičných pobytov sú vybranými povolaniami tie, ktoré spĺňajú kritériá sťažených pracovných
podmienok a súčasne spĺňajú podmienky účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie
profesijného poškodenia zdravia. 
2.1.7 Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov 
Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa používajú pri práci,
musí obsahovať požiadavky podľa osobitných predpisov a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe, preprave, montáži, inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe,
oprave, rekonštrukcii a likvidácii. Technická dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre prípravu, výstavbu, prestavbu a ich budúcu
prevádzku. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie a údržbu a
podmienky vykonávania kontrol a prehliadok. 
Zamestnávateľ je povinný počas užívania stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, prevádzky
pracovných prostriedkov a používania pracovných postupov zabezpečiť vedenie predpísanej technickej
dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu. 
Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky
a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca
a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok
ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu. 
Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca (Príloha č. 10) na vykonanie činností
ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných
postupov. 
Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo
poškodiť zdravie zamestnanca, a používať označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v súlade s osobitným predpisom. 
2.1.8 Pracovný úraz, iný pracovný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná
priemyselná havária 
Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik (udalostí): 
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a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu to
dovoľuje jeho zdravotný stav,    
b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak
vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,    
c) nebezpečnej udalosti,    
d) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie. 
Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola
svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom určiť,
komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti (Príloha č. 11). 
Zamestnávateľ je povinný po oznámení udalosti bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby
nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Stav pracoviska, ak ide o registrovaný pracovný úraz,
nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení
na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení
v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo
veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave
pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti. 
Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť
zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného
úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz“), tak, že: 
a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný
pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav a za účasti príslušného zástupcu
zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dĺžka
liečenia je najmenej 42 dní (ďalej len „závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať k
zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,   
b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku
registrovaného pracovného úrazu,   
c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu. 
Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik: 
a) registrovaného pracovného úrazu  

1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť,    
2. príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s
pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,   
3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný
úraz,  

b) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, vznik závažnej priemyselnej havárie, choroby z
povolania, ohrozenia chorobou z povolania príslušnému inšpektorátu práce. 
Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku u iného zamestnávateľa: 
a) tento zamestnávateľ je povinný  

1. splniť oznamovaciu povinnosť pri registrovanom pracovnom úraze voči  

príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, 
príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s
pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, 
príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný
úraz,  

2. zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu,    
3. po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze zaslať tento podklad
zamestnávateľovi zamestnanca,    
4. prijať a vykonať opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu, 
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b) zamestnávateľ zamestnanca je povinný spísať záznam o registrovanom pracovnom úraze, prijať
potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu, zaslať alebo doručiť
záznam o registrovanom pracovnom úraze a viesť evidenciu o pracovnom úraze. 
Zamestnávateľ je povinný: 
a) záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze
dozvedel: 

1. zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru,    
2. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak
zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu, 

b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o prijatých a
vykonaných opatreniach pri závažnom pracovnom úraze, pri chorobe z povolania, pri
ohrození chorobou z povolania do ôsmich dní odo dňa, keď podľa záznamu o registrovanom
pracovnom úraze sa malo opatrenie vykonať. 
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu:  
a) pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom
úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,    
b) iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku
a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam,   
c) priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, v ktorej uvedie údaje o príčine
vzniku, o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie tej istej alebo podobnej choroby z
povolania. 
Zamestnávateľ je povinný zistiť príčinu a všetky okolnosti vzniku úrazu, prijať potrebné opatrenia,
aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu, oznámiť vznik príslušnému zástupcovi
zamestnancov pre bezpečnosť aj pri nebezpečnej udalosti, pracovnom úraze, inom úraze, chorobe z
povolania, ohrození chorobou z povolania. 
Ošetrujúci lekár alebo zdravotnícke zariadenie sú povinní zamestnávateľovi, príslušnému inšpektorátu
práce a príslušnému orgánu dozoru na požiadanie bezodkladne oznámiť, či ide o závažný pracovný
úraz. 
Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznam o registrovanom pracovnom úraze päť rokov od vzniku
tohto úrazu; rovnaká lehota platí aj pre evidenciu pracovných úrazov, iných úrazov ako pracovných
úrazov a nebezpečných udalostí, priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania. 
2.1.9 Spolupráca zamestnávateľov 
Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na
jednom pracovisku alebo v blízkosti tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, je
spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť súčasťou
uzavretých zmlúv. Zmluva určí, kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany
zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.  
Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na jednom pracovisku alebo v blízkosti, sú povinní
(Príloha č. 12) navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a o
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na
evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim
zamestnancom a zástupcom zamestnancov. 
Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a
právnické osoby na ich pracovisku je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a
vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko
náležite zabezpečené a vybavené. 
Stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe (Technická
inšpekcia) na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby, ak je určená na používanie v práci.  
2.1.10 Zástupca zamestnancov 
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Zamestnávateľ je povinný (Príloha č. 13) vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých
zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného
odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí
odborový orgán alebo zamestnanecká rada. Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu
zamestnancov len s jeho súhlasom. 
Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosti podľa prílohy
č. 1 zákona o BOZP, môže zastupovať najviac 50 zamestnancov. U ostatných zamestnávateľov môže
jeden zástupca zamestnancov zastupovať viac ako 50 zamestnancov, ale nie viac ako 100
zamestnancov. 
Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je oprávnený: 
a) vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci,   
b) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci; tie môže prerokúvať s odborovou organizáciou alebo zamestnaneckou radou, ktorá
pôsobí u zamestnávateľa a po dohode so zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom odbore za
podmienky, že sa nevyzradia utajované skutočnosti chránené osobitnými predpismi,   
c) spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci,   
d) požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni
nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce alebo
príslušnému orgánu dozoru,   
e) zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom, týkajúcich sa bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, vyšetrovania príčin vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a ďalších
udalostí, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa kontrol vykonávaných
príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným orgánom dozoru a od zamestnávateľa požadovať
informácie o výsledkoch a záveroch týchto kontrol, meraní a hodnotení,   
f) predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru pri
výkone inšpekcie práce alebo dozoru u zamestnávateľa. 
Ak u zamestnávateľa nie je vymenovaný zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, oprávnenia zástupcu
zamestnancov pre bezpečnosť vykonávajú zamestnanci a zamestnávateľ plní povinnosti ustanovené
týmto zákonom, ktoré má k zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť priamo voči zamestnancom
spôsobom, ktorým zabezpečí primeranú spoluúčasť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. 
Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zabezpečiť na plnenie úloh
vzdelanie, poskytnúť v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné
podmienky na výkon ich funkcie. 
Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom
mieste zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom
pracujú. 
2.1.11 Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriadi (Príloha č. 14) ako svoj
poradný orgán komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov
pre bezpečnosť a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú
väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť. 
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oprávnená: 
a) pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej úrazovosti,
chorôb z povolania a ďalších udalostí a hodnotiť ostatné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok,   
b) navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci,   
c) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,   
d) požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti. 
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Ustanovením komisie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov
zamestnancov pre bezpečnosť. 
Ak u zamestnávateľa nie sú vymenovaní zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, oprávnenia komisie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávajú zamestnanci. 
2.1.12 Preventívne a ochranné služby 
Preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s
výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi. 
Na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba a
pracovná zdravotná služba, je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet odborne spôsobilých
zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. 
Zamestnávateľ, ktorý vykonáva preventívne a ochranné služby vlastnými odbornými zamestnancami,
musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami. 
Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky,
rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok odborných
zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie preventívnych a ochranných služieb s
oprávneným poskytovateľom. 
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť odbornému zamestnancovi a dohodnúť s fyzickou osobou,
ktorá je podnikateľom, alebo s právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a
ochrannej služby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení.
Pri určovaní dostatočného času zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov,
pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a rizík z nich vyplývajúcich. 
Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť dokladom o odbornej spôsobilosti. 
Odborný zamestnanec, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorí vykonávajú u
zamestnávateľa preventívne a ochranné služby, sú povinní podľa potreby navzájom koordinovať svoju
činnosť a spolupracovať. Bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba sú
povinné najmenej raz do roka vykonať spoločnú previerku pracovísk zamestnávateľa
(Príloha č. 3). 
Bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba sú povinné spolupracovať navzájom s
príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov. Zriadením
bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby alebo plnením ich úloh dodávateľským
spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnanca pri práci. 
2.1.13 Bezpečnostnotechnická služba 
Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných,
metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa, najmä z hľadiska primeranosti pracovných
priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných
technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho
zabezpečenia.  
Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný
technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.  
Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a u zamestnávateľa, ktorý
vykonáva činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o BOZP, samostatne autorizovaný bezpečnostný technik. 
Zamestnávateľ je pri určovaní jedného alebo viacerých bezpečnostných technikov alebo
autorizovaných bezpečnostných technikov povinný zohľadniť veľkosť organizácie, počet zamestnancov,
pracovné podmienky, rôznorodosť a náročnosť pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a
rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík. Jeden bezpečnostný technik musí pripadať
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najviac na 600 zamestnancov a ak zamestnávateľ vykonáva činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o BOZP,
tak jeden autorizovaný bezpečnostný technik musí pripadať najviac na 400 zamestnancov. 
Funkciu bezpečnostného technika je možné kumulovať s inými obdobnými funkciami. U zamestnávateľa,
ktorý vykonáva činnosti podľa prílohy č. 1 zákona o BOZP, je možné funkciu autorizovaného
bezpečnostného technika kumulovať len s funkciou koordinátora bezpečnosti práce na stavbe alebo
technika požiarnej ochrany. 
Ďalšie podrobnosti o činnosti bezpečnostnotechnickej služby sú uvedené v zákone o BOZP. 
2.1.14 Pracovná zdravotná služba 
Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa najmä: 
a) zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,   
b) dohliada na faktory v pracovnom prostredí a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať
zdravie zamestnancov,   
c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom,   
d) poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom najmä pri: 

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,   
2. technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,   
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii
vrátane prostriedkov individuálnej a kolektívnej ochrany, 

e) zúčastňuje sa: 

1. na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných
podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,   
2. na opatreniach pracovnej rehabilitácie,   
3. na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s prácou a
zdravotných rizík,   
4. na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov,  

f) školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci,   
g) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a kladného
ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,   
h) dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou. 
2.1.15 Výchova a vzdelávanie 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy
všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. 
 

2.2 Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o IP

2.2.1 Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb 
Zamestnávateľ je povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce: 
a) umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly výkon
inšpekcie práce,   
b) poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť
bezpečnosť a zdravie zamestnancov alebo iných fyzických osôb,   
c) umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely
rozboru,   
d) umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a
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zvukových záznamov potrebných na výkon inšpekcie práce,   
e) predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich
sa na jeho pracoviskách doklady, ktorými preukáže pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah
alebo právny vzťah podľa osobitného predpisu k týmto osobám. 
Zamestnávateľ je na požiadanie povinný predložiť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce: 
a) všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a
technických nosičov údajov,    
b) meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, adresu miesta výkonu práce, dátum vzniku pracovnoprávneho vzťahu a predpokladaný rozsah
prác,   
c) meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce. 
 

2.3 Povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce zo zákona o VZ

2.3.1 Zdravie pri práci 
Zamestnávateľ je povinný: 
a) vykonávať kontrolu zdravotných rizík na pracovisku a zabezpečiť ich znižovanie,   
b) zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým a
iným faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň limitov,   
c) zabezpečiť pre svojich zamestnancov lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (Príloha č.
15),   
d) predložiť lekárovi zoznam zamestnancov (Príloha č. 15), ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej
prehliadke. V zozname zamestnancov sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, dátum narodenia,
názov pracoviska, druh pracoviska, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky
hodnotenia zdravotných rizík,   
e) uchovávať záznamy o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov
vykonávajúcich rizikové práce najmenej 20 rokov od skončenia práce,   
f) oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky informácie súvisiace s výskytom
porúch zdravia u zamestnancov,   
g) zamestnávať len osoby zdravotne a odborne spôsobilé na určený druh práce,   
h) dodržiavať schválené technologické postupy a prevádzkové poriadky,   
i) zohľadňovať v pracovnom procese špecifické zdravotné riziká,   
j) vytvárať zamestnancom a mladistvým pri príprave na budúce povolanie podmienky podporujúce
zdravie. 
Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci sa vykonáva: 
a) pred nástupom do práce,   
b) v súvislosti s výkonom práce,   
c) pred zmenou pracovného zaradenia,   
d) pri skončení pracovného pomeru. 
Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
uhrádza zamestnávateľ. 
2.3.2 Rizikové práce 
Podľa miery výskytu a hodnotenia zdravotných rizík, faktorov práce a pracovného prostredia a na
základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa pracovné činnosti zaraďujú do štyroch kategórií. 
Rizikovou prácou je pracovná činnosť tretej a štvrtej kategórie. O zaradení pracovných činností do tretej
a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
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Návrhy na zaradenie pracovnej činnosti do rizikových prác predkladá zamestnávateľ regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva. 
Zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú
zmenu podmienok výkonu pracovných činností, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej
kategórie, a je povinný viesť a uchovávať evidenciu o každom zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú
prácu. Zamestnávateľ musí každoročne k 31. decembru vypracovať informáciu o výsledkoch
hodnotenia zdravotných rizík a opatrení vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie a predložiť ju
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 
2.3.3 Optické žiarenie pri práci 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov. 
Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zdroje optického žiarenia, je povinný zabezpečiť
opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu
zamestnancov škodlivým zložkám optického žiarenia na úroveň limitov. Za škodlivé zložky optického
žiarenia sa považujú ultrafialové, infračervené, laserové žiarenie a modrá zložka viditeľného žiarenia, ak
presahuje úroveň limitov. 
2.3.4 Záťaž teplom a chladom pri práci 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky
faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na úroveň limitu. 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť: 
a) na pracoviskách s trvalým výkonom práce dodržiavanie prípustných mikroklimatických podmienok v
závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,   
b) výkon práce zamestnancov tak, aby neboli prekračované dlhodobo a krátkodobo únosné tepelné
záťaže na takých pracoviskách, kde nemožno dodržať prípustné mikroklimatické podmienky z dôvodu
tepelnej záťaže z technológie, ako aj na ostatných pracoviskách za mimoriadne teplých dní,   
c) dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do
kontaktu pokožka zamestnanca,   
d) vhodný ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom a chladom. 
2.3.5 Fyzická, psychická a senzorická záťaž pri práci 
Zamestnávateľ je povinný v ochrane zdravia pri práci pred nadmernou fyzickou záťažou: 
a) vylúčiť alebo znížiť nepriaznivé účinky nadmernej fyzickej záťaže na zdravie zamestnancov na úroveň
limitu,   
b) usporiadať a vybaviť pracoviská a pracovné miesta v súlade s ergonomickými zásadami
a požiadavkami fyziológie práce,   
c) dodržiavať najvyššie prípustné hodnoty celkovej a lokálnej fyzickej záťaže zamestnancov,   
d) dodržiavať limitné hodnoty vynakladaných svalových síl a frekvencie pohybov,   
e) dodržiavať smerné hmotnostné hodnoty pri manipulácii s bremenami. 
Zamestnávateľ je v ochrane zdravia pri práci pred nadmernou psychickou a senzorickou záťažou
povinný: 
a) zabezpečiť identifikáciu nadmernej psychickej a senzorickej záťaže zamestnancov,   
b) vykonať opatrenia na predchádzanie nadmernej psychickej a senzorickej záťaže,   
c) dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami. 
2.3.6 Ďalšie povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb 
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, okrem obcí, sú povinné: 
a) spolupracovať s orgánmi verejného zdravotníctva pri plnení ich úloh,   
b) umožniť osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor výkon ich oprávnení a splniť alebo strpieť
uložené opatrenia,   
c) vypracovať a predložiť na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prevádzkový
poriadok,   
d) zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov životného prostredia a
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pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú,   
e) kontrolovať dodržiavanie ustanovení zákona o VZ svojimi podriadenými. 
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