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Pandémia urýchlila trend práce na diaľku
Rovnako ako predchádzajúce pandémie a ďalšie významné svetové uda
losti, ako napríklad veľká hospodárska kríza a druhá svetová vojna, pan
démia koronavírusu zásadne zmení pracoviská a charakter samotnej prá
ce. Kolektív vedcov vo svojom výskume identifikoval niekoľko potenciál
nych účinkov práce na diaľku, napríklad zníženie fyzických podnetov, 
ktoré postupne môžu viesť k zásadným zmenám pracovných vzťahov.

Pandémia mení svet práce

Podľa nového článku, ktorý uverejnil medzinárodný panel odborníkov 
z oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov, ľudstvo vo svojej his
tórii podobné zmeny v pracovnom procese už niekoľkokrát zaznamena
lo – jednoducho povedané „všetko tu už bolo“. Mnohé z týchto súčas
ných zmien, najmä obrovský posun smerom k práci na diaľku – čo väč
šina ľudí označuje ako „práca z domu“ – tu pravdepodobne už zostanú. 
Výskum bol realizovaný výskumníkmi z amerických Sam M. Walton Col
lege of Business a Cornell University, singapurskej National University 
of Singapore a austrálskej University of New South Wales a uverejnený 
v článku s názvom COVID19 a pracovisko: dôsledky, problémy a poznat
ky pre budúci výskum a následné kroky, ktorý bol publikovaný v augus
tovom vydaní periodika American Psychologist. Článok vznikol ako pre
hľad doterajších výskumov týkajúcich sa práce a pracovísk. Išlo o štúdie, 
ktoré sa uplatňujú v súvislosti s pandémiou a mal by predstavovať rámec 
pre identifikáciu problémov práce a pracoviska pre budúce výskumy. Je
den z autorov štúdie Michael Wilmot k tomu uvádza: „Vieme, že pred
chádzajúce významné svetové udalosti mali výrazný dopad na pracovis
ká a na druh práce, ktorú ľudia robia. Tieto udalosti v skutočnosti viedli 
k zániku niektorých trhov a podnikov a vytvoreniu ďalších. Táto pandé
mia sa nijako nelíši. Zmení zásadným spôsobom prácu a bude vyzývať 
ľudí, aby sa naučili pracovať dramaticky odlišnými spôsobmi ako pred
chádzajúce generácie“.

Práca z domu napreduje

Autori a ďalší vedci, ktorí prispeli do tohto výskumu, citovali niekoľko 
predchádzajúcich štúdií týkajúcich sa kontextu súčasnej pandémie. Naj
mä sa sústredili na tie, ktoré sa zaoberali prácou na diaľku, ktorú komu
nikačné technológie a rýchlejšie pripojenie k internetu v posledných ro
koch výrazne uľahčili. V tomto zmysle ochorenie COVID19 iba urýchlilo 
trend, ktorý rástol už pred obdobím súčasnej pandémie. Autori poukáza
li na prieskum medzi 229 oddeleniami ľudských zdrojov, ktorý ukazuje, 
že zhruba polovica spoločností zamestnávala viac ako 80 % svojich za
mestnancov z domu v raných fázach pandémie. Spoločnosti po pandé
mii očakávajú výrazné dlhodobé zvýšenie objemu práce na diaľku. Vyššie 
uvedený trend, ktorý je náhle povinný pre takmer všetkých jednotlivcov, 
ktorí vykonávajú svoju prácu z počítača pripojeného k internetu, vytvá
ra alebo  komplikuje množstvo problémov vrátane fenoménu „prezentiz
mu“ – ľudí pracujúcich doma, aj keď sú chorí – a neschopnosti niekto
rých ľudí stanoviť si hranice medzi prácou a domovom. V tomto prípade 
ľudia síce pracujú, ale výkon odvedú len čiastočný, a tým aj nedostatoč
ný. Michael Wilmot, ktorý sa osobitne zaoberá úlohou osobnosti na pra
covisku, prispel do štúdie poznatkami týkajúcimi sa rôznorodých dopa
dov na zamestnancov s ohľadom na určité individuálne rozdiely a osob
nostné vlastnosti. Ako napríklad tieto problémy ovplyvnia extrovertné 
osobnosti a ako introvertné?
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Zamestnanci pri práci v prostredí s výskytom nízkofrekvenčných 
elektromagnetických polí sú v dôsledku interakcie medzi týmito po-
ľami a ľudským organizmom vystavení priamym biofyzikálnym účin-
kom týchto polí. Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti za-
mestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetic-
kému poľu sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 209/2016 Z. z. [1] 
(ďalej len „naradenie vlády SR“).

Do skupiny nízkofrekvenčných elektromagnetických 
polí patria vonkajšie elektromagnetické polia s frek-
venciou od 1 Hz do 100 kHz. Pri týchto frekvenciách 
možno časovo premenné elektrické a magnetické po-
lia považovať za navzájom nezávislé (nespojité). Elek-
trické pole charakterizuje fyzikálna veličina – intenzi-
ta elektrického poľa (E) a magnetické pole charakte-
rizuje fyzikálna veličina – magnetická indukcia (B).

Pri interakcii nízkofrekvenčných elektromagnetických 
polí s ľudskými tkanivami sa indukuje časovo premen-
ný elektrický náboj na povrchu exponovaného zamest-
nanca, ktorého tok vyvoláva vo vnútri telesných tkanív 
striedavé vnútorné indukované elektrické pole 
(Ei) a vnútorný indukovaný elektrický prúd. Pri prekro-
čení prahovej hodnoty intenzity vnútorného elektrické-
ho poľa (Ei) dochádza k elektrickej stimulácii nervov, 
svalov alebo zmyslových orgánov.

Elektrická stimulácia vplyvom nízkofrekvenčných 
elektromagnetických polí patrí medzi priame bio-
fyzikálne účinky – netepelné účinky, ktoré výrazne 
závisia od frekvencie týchto polí.

Na ochranu zdravia zamestnancov pred netepelnými 
účinkami nízkofrekvenčných elektromagnetických polí 
sú v nariadení vlády SR stanovené limitné hodnoty 
biofyzikálnej veličiny (vo vnútri tela) – intenzity vnú-
torného indukovaného elektrického poľa (Ei), kto-
rej hodnotu nie je možné priamo merať.

Na účely posúdenia dodržania limitných hodnôt inten-
zity vnútorného elektrického poľa (Ei) a na zabezpe-
čenie ochranných a preventívnych opatrení na ochra-

nu zdravia zamestnancov, v nariadení vlády SR sú pre 
vonkajšie nízkofrekvenčné elektrické a magnetické 
pole stanovené akčné (dolné a horné) hodnoty fyzi-
kálnych veličín expozície – intenzity elektrického poľa 
(E) a magnetickej indukcie (B), ktoré sa posudzujú ne-

závisle.

Zdroje nízkofrekvenčných 
elektromagnetických polí
Medzi typické zdroje nízkofrekvenčných elektromag-
netických polí v energetike a priemysle  patria:
a) zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektric-

kej energie,
b) demagnetizéry,
c) zváracie zariadenia (odporové zváranie),
d) elektrické taviace zariadenia (indukčné a oblúkové 

pece),
e) zariadenia na indukčný ohrev, indukčné kalenie 

a popúšťanie.

Účinky nízkofrekvenčných 
elektromagnetických polí
Elektrické polia a magnetické polia vo frekvenčnom 
pásme 1 Hz až 100 kHz sa považujú za navzájom ne-
závislé (nespojité), a preto sa aj ich účinky posudzujú 
samostatne [2].

nízkofrekvenčné elektrické polia

Vonkajšie nízkofrekvenčné elektrické polia môžu vy-
tvárať vnútorné (indukované) elektrické polia v te-
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lesných tkanivách. Povrch tela však poskytuje vysoký 
stupeň tienenia a dôsledkom tienenia je, že intenzi-
ta vnútorného (indukovaného) elektrického poľa (Ei) 
má oveľa menšiu hodnotu ako intenzita vonkajšieho 
elektrického poľa (E), a preto nedochádza k škodlivým 
účinkom na zdravie.

Ak však zamestnanec stojí v blízkosti zdroja vonkajšie-
ho elektrického poľa o dostatočnej hodnote intenzity 
elektrického poľa (E), môže cítiť pichanie alebo mrav-
čenie na koži. Dochádza k tomu preto, lebo vonkajšie 
elektrické pole nabíja povrch tela a tento elektrický ná-
boj spôsobuje pohyb a vibrovanie ochlpenia na koži.

nízkofrekvenčné magnetické polia
Na rozdiel od vonkajšieho elektrického poľa, magne-
tické pole v ľudských tkanivách je porovnateľné s von-
kajším magnetickým poľom, pretože magnetická prie-
pustnosť tkanív je vysoká. Preto vonkajšie nízkofrek-
venčné magnetické polia vytvárajú v ľudskom tele 
vnútorné (indukované) elektrické polia, ktoré môžu aj 
pri nižších hodnotách magnetickej indukcie (B) stimu-
lovať zmyslové orgány, a pri vyšších hodnotách môžu 
stimulovať nervy a svalstvo najmä v horných a dol-
ných končatinách. Charakter účinkov a miesto pôso-
benia nízkofrekvenčných magnetických polí s vyššou 
citlivosťou pri určitých frekvenciách je v tabuľke č. 1.

Tab. č. 1:  Účinky a miesto pôsobenia nízkofrekvenčných magnetických polí so zvýšenou citlivosťou pri 
určitých frekvenciách [2]

Účinok Miesto pôsobenia Citlivosť v Hz

Závrat, nevoľnosť
Stimulácia nervov a svalov

Vnútorné ucho
Krvným tokom vyvolané elektrické pole v tkanivách

≤ 2 Hz

Fosfény (prchavé a mihotavé zrakové vnemy) Bunky sietnice v oku ~ 20 Hz

Pocit dotyku a bolesti
Vyvyvolanie sťahov svalstva
Účinky na srdce

Periférne nervy
Periférne nervy a svalstvo
Srdce

~ 50 Hz

Ochrana zdravia zamestnancov je zabezpečená súbo-
rom limitných špičkových hodnôt intenzity vnú-
torného elektrického poľa (Ei,Lšp) pre zmyslové 
účinky a zdravotné účinky. Limitné hodnoty vychá-
dzajú z odporúčaní Medzinárodnej komisie pre ochra-
nu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) a zohľadňujú 
len krátkodobé účinky z vystavenia (expozície), kto-
ré sú založené na primeraných biofyzikálnych mecha-
nizmoch reakcie ľudského organizmu.

limitné hodnoty veličiny expozície

Pre vonkajšie nízkofrekvenčné elektromagnetické po-
lia do frekvencie 400 Hz sú stanovené limitné špičko-
vé hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa pre 
zmyslové účinky (Ei,Lšp,zmysl) uplatňované pre oblasť 
hlavy. Limitné špičkové hodnoty majú zabrániť sietni-
cový fosfénom (prchavé, mihotavé zrakové vnemy na 
okraji zorného poľa) a menším prechodným zmenám 
mozgových funkcií, a preto sa uplatňujú iba na tkani-
vá centrálneho nervového systému (ďalej len „CNS“) 
vnútri hlavy exponovaného zamestnanca.

Pre vonkajšie nízkofrekvenčné elektromagnetické po-
lia do frekvencie 10 MHz sú stanovené limitné špičko-
vé hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa pre 
zdravotné účinky (Ei,Lšp,zdrav) uplatňované v celom 
tele. Limitné špičkové hodnoty majú zabrániť stimulá-
cii periférnych a centrálnych nervov a na všetky tkani-
vá v celom tele exponovaného zamestnanca.

V tabuľke č. 2a sú uvedené limitné špičkové hodnoty 
intenzity vnútorného elektrického poľa pre zmyslové 
účinky (Ei,Lšp,zmysl) a v tabuľke č. 2b sú uvedené limit-
né špičkové hodnoty intenzity vnútorného elektrické-
ho poľa pre zdravotné účinky (Ei,L,šp,zdrav).

Tab. č. 2a:  Limitné špičkové hodnoty intenzity 
elektrického poľa pre zmyslové účinky 
(Ei,Lšp,zmysl)

Frekvenčné pásmo Ei,L,šp,zmysl 
1) [V.m-1]

1 Hz ≤ f < 10 Hz 0,7/f

10 Hz ≤ f < 25 Hz 0,007

25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028f 3)

Tab. č. 2b:  Limitné špičkové hodnoty intenzity 
elektrického poľa pre zdravotné účinky 
(Ei,L,šp,zdrav)

Frekvenčné pásmo Ei,L,šp,zdrav 
2) [V.m-1]

1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8.10-4 f 3)

Poznámky k tabuľkám:
1) Ei,L,šp,zmysl sú priestorové špičkové hodnoty v hlave expono

vaného zamestnanca (osoby).
2) Ei,L,šp,zdrav sú priestorové špičkové hodnoty v celom tele ex

ponovaného zamestnanca (osoby).
3) f je frekvencia v Hz.
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Ochrana zdravia zamestnancov pred nízkofrekvenč-
ným elektrickým poľom a magnetickým poľom je 
zabez pečená neprekročením limitných špičkových 
hodnôt intenzity vnútorného elektrického poľa pre 
zmyslové účinky (Ei,L,šp,zmysl), ktoré súvisia s účinka-
mi elektrického poľa na CNS exponovaného zamest-
nanca.

Poznámka: V prípade harmonických (sínusových) vonkaj
ších nízkofrekvenčných elektrických a magnetických polí 
sa limitné efektívne hodnoty intenzity vnútorného elek
trického poľa stanovia vydelením limitných špičkových 
hodnôt intenzity √2.

Akčné hodnoty fyzikálnych veličín
Na preukázanie dodržania limitných hodnôt vnútorné-
ho (indukovaného) elektrického poľa (Ei) sú v nariade-
ní vlády SR stanovené akčné (dolné, horné) efektívne 
hodnoty intenzity elektrického poľa (Eef,a,d / Eef,a,h) a akč-
né (dolné, horné) efektívne hodnoty magnetickej in-
dukcie (Bef,a,d / Bef,a,h).

Akčné efektívne hodnoty fyzikálnych veličín pre nízko-
frekvenčné elektrické a magnetické polia boli odvode-
né od zodpovedajúcich limitných hodnôt vnútorného 
elektrického poľa (Ei,L) pomocou počítačového mode-
lovania a za predpokladu najnepriaznivejších prípadov 
interakcie. Z toho vyplýva, že dodržiavaním akčných 
efektívnych hodnôt týchto polí sa zabezpečí dodržanie 
zodpovedajúcich limitných hodnôt. Akčné efektívne 
hodnoty týchto fyzikálnych veličín platia pre časovo 
premenné (sínusové, harmonické) vonkajšie nízkofrek-
venčné elektrické a magnetické polia, ktoré sú nepo-
rušené prítomnosťou osôb v posudzovanom priesto-
re alebo v miestach práce, a sú frekvenčne závislé 
v príslušnom frekvenčnom rozsahu.

Akčné efektívne hodnoty intenzity 
elektrického poľa (Eef,a)

V tabuľke č. 3 sú uvedené dolné akčné efektívne hod-
noty intenzity elektrického poľa (Eef,a,d) a horné akčné 
efektívne hodnoty intenzity elektrického poľa (Eef,a,h) 
v uvedenom frekvenčnom rozsahu.

Tab. č. 3:  Akčné (dolné, horné) efektívne hodnoty 
intenzity elektrického poľa 

Frekvenčný rozsah
Eef,a,d Eef,a,h

[V.m-1]

1 Hz ≤ f < 25 Hz 2.104 2.104

25 Hz ≤ f < 50 Hz 5,0.105/f 2.104

50 Hz ≤ f < 1,64 kHz 5,0.105/f 1,0.106/f

1,64 kHz ≤ f < 3 kHz 5,0.105/f 6,1.102

3 kHz ≤ f ≤ 100 kHz (10 MHz) 1,7.102 6,1.102

Priebeh frekvenčnej závislosti akčných efektívnych 
hodnôt intenzity elektrického poľa (Eef,a,d a Eef,a,h) v roz-
sahu 50 Hz až 1000 Hz je znázornený v grafe č. 1.

Akčné efektívne hodnoty magnetickej 
indukcie (Bef,a)

V tabuľke č. 4 sú uvedené dolné akčné efektívne hod-
noty magnetickej indukcie (Bef,a,d) a horné akčné efek-
tívne hodnoty magnetickej indukcie (Bef,a,h) v uvede-
nom frekvenčnom rozsahu. V prípade expozície kon-
čatín zamestnancov miestnemu magnetickému poľu 
sú stanovené akčné efektívne hodnoty magnetickej in-
dukcie (Bef,a,k).

Tab. č. 4:  Akčné (dolné, horné) efektívne hodnoty 
magnetickej indukcie

Frekvenčný rozsah
Bef,a,d 

1) Bef,a,h 
2) Bef,a,k 

[μT]

1 Hz ≤ f < 8 Hz 2,0.105/f 2 3,0.105/f 9,0.105/f

8 Hz ≤ f < 25 Hz 2,5.104/f 3,0.105/f 9,0.105/f

25 Hz ≤ f < 300 Hz 1,0.103 3,0.105/f 9,0.105/f

300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0.105/f 3,0.105/f 9,0.105/f

3 kHz ≤ f ≤ 100 kHz  
(10 MHz)

1,0.102 1,0.102 3,0.102

Priebeh frekvenčnej závislosti akčných efektívnych hod-
nôt intenzity magnetického poľa (Bef,a,d a Bef,a,h) v roz-
sahu 50 Hz až 1000 Hz je znázornený v grafe č. 2. 

Poznámka: V prípade nesínusových vonkajších elektric
kých a magnetických polí sa pri meraní postupuje podľa 
metódy vážených (časové filtrovanie) špičkových hodnôt 
intenzity elektrického poľa (Ešp) a magnetickej indukcie 
(Bšp). Efektívne hodnoty týchto veličín sa získajú vydele
ním.

Proces posudzovania zdravotných rizík
Porovnávanie nameraných efektívnych hodnôt inten-
zity elektrického poľa (Eef), magnetickej indukcie (Bef) 
a vypočítanej intenzity vnútorného elektrického poľa 
(Ei) v mieste práce zamestnanca so zodpovedajúci-
mi akčnými hodnotami alebo limitnou hodnotou, vy-
tvára vstup do procesu posudzovania rizík súvisiacich 
s expozíciou vonkajším nízkofrekvenčným elektrickým 
a magnetickým poľom, ako aj na kategorizáciu prác. 
Platí zásada, že dodržaním dolných akčných efektív-
nych hodnôt týchto polí je zabezpečené aj dodržanie 
limitnej špičkovej hodnoty intenzity vnútorného elek-
trického poľa pre zmyslové a zdravotné účinky. V prí-
pade prekročenia dolných akčných efektívnych hod-
nôt týchto polí sa pristupuje k stanoveniu špičkovej 
hodnoty intenzity vnútorného elektrického poľa (Ei,šp / 

Ei,ef) výpočtovým postupom.
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Graf č. 1: Priebeh akčnej (dolnej, hornej) efektívnej hodnoty intenzity elektrického poľa (Eef,a) v závislosti od frekvencie

Graf č. 2: Priebeh akčnej (dolnej, hornej) efektívnej hodnoty magnetickej indukcie (Bef,a) v závislosti od frekvencie

Postup výpočtu špičkovej hodnoty intenzity vnútorné-
ho elektrického poľa (Ei,šp) vo vnútri hlavy alebo v ce-
lom tele je uvedený v technických norách STN P ENV 
50166-1:2000 [3], STN EN 62226-2-1:2005 [4] a STN 
EN 62226-3-1:2016 [5]. V § 3 nariadenia vlády SR sú 
stanovené kritériá na posúdenie prekročenia/ne-
prekročenia vystavenia (expozície) zamestnanca von-

kajším nízkofrekvenčným elektrickým a magnetickým 
poľom.

Posúdenie podľa dolných akčných hodnôt

Podľa § 3 ods. 4, písm. a) a b) nariadenia vlády SR, na-
merané efektívne hodnoty intenzity elektrického poľa 
(Eef) a magnetickej indukcie (Bef) pri danej frekvencii 
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môžu prekročiť ich dolné akčné hodnoty, ak je to 
odôvodnené praxou alebo technologickým procesom 
a ak nie sú prekročené limitné špičkové hodnoty in-
tenzity vnútorného elektrického poľa pre zmyslové 
účinky (Ei,L,šp,zmysl). Pri vystavení zamestnanca vonkaj-
šiemu elektrickému poľu, nameraná efektívna hod-
nota elektrického poľa (Eef) podľa § 3 ods. 4, písm. a) 
nariadenia vlády SR môže prekročiť dolnú akčnú efek-
tívnu hodnotu intenzity elektrického poľa (Eef,a,d), ak:
• nie sú prekročené limitné špičkové hodnoty in-

tenzity vnútorného elektrického poľa pre zmyslové 
účinky (Ei,L,šp,zmysl) alebo

• nie sú prekročené limitné špičkové hodnoty inten-
zity vnútorného elektrického poľa pre zdravotné 
účinky (Ei,L,šp,zdrav),

• zamestnancom sa poskytnú informácie o výsled-
koch posúdenia zdravotných rizík.

Pri vystavení zamestnanca vonkajšiemu magnetické-
mu poľu, nameraná efektívna hodnota magnetickej 
indukcie (Bef) podľa § 3 ods. 4, písm. b) nariadenia vlá-
dy SR môže prekročiť dolnú akčnú hodnotu magne-
tickej indukcie (Bef,a,d), ak:
• nie sú prekročené limitné špičkové hodnoty in-

tenzity vnútorného elektrického poľa pre zmyslové 
účinky (Ei,L,šp,zmysl) a ak sú prekročené, tak len do-
časne,

• nie sú prekročené limitné špičkové hodnoty inten-
zity vnútorného elektrického poľa pre zdravotné 
účinky (Ei,L,šp,zdrav),

• zamestnancom sa poskytnú informácie o výsled-
koch posúdenia zdravotných rizík.

Posúdenie podľa limitnej hodnoty
Výpočtom stanovená špičková hodnota intenzity vnú-
torného elektrického poľa pre zmyslové (Ei,šp,zmysl) 
a zdravotné účinky (Ei,šp,zdrav) podľa § 3 ods. 5, písm. b) 
nariadenia vlády SR môže prekročiť jej limitnú hodno-

tu pre zmyslové a zdravotné účinky, ak je to odôvod-
nené praxou alebo technologickým procesom.

Pri vystavení zamestnanca vonkajšiemu elektrickému 
a magnetickému poľu podľa § 3 ods. 5, písm. b) na-
riadenia vlády SR stanovená špičková hodnota inten-
zity vnútorného elektrického poľa pre zmyslové účinky 
môže prekročiť limitné hodnoty intenzity vnútorné-
ho elektrického poľa pre zmyslové účinky (Ei,L,šp,zmysl), ak:
• prekročenie je len dočasné,
• nie sú prekročené limitné špičkové hodnoty inten-

zity vnútorného elektrického poľa pre zdravotné 
účinky (Ei,L,šp,zdrav),

• pri výskyte zdravotných príznakov (zrakové vnemy, 
zmeny CSN) sa prijmú opatrenia na zníženie rizika, 
aktualizácia posudku o riziku,

• zamestnancom sa poskytnú informácie o dôsled-
koch vystaveniu týmto poliam.

Poznámka: Podľa prílohy C Metodického postupu č. 11 
vydaného ÚNMS SR [7] v tabuľke C.4 – Možnosti, k výra
zu „možné“ je ekvivalentný výraz „je možné“ [6].

kategorizácia prác

Pri kategorizácii prác zamestnancov pre faktor – nízko-
frekvenčné elektromagnetické pole sa postupuje pod-
ľa vyhlášky MZ SR č. 488/2007 Z. z. v platnom zne-
ní [7]. Pri zaradení prác do 1. a 2. kategórie sa vy-
chádza z priamo nameraných efektívnych hodnôt 
intenzity elektrického poľa (Eef) alebo intenzity magne-
tickej indukcie (Bef). Pri zaradení prác do 3. kategórie 
sa vychádza z vypočítaných špičkových hodnôt inten-
zity vnútorného elektrického poľa (Ei) s prihliadnutím 
na zmyslové alebo zdravotné účinky. V tabuľke č. 5 sú 
uvedené kritériá na zaradenie prác v súvislosti s expo-
zíciou zamestnancov nízkofrekvenčnému elektromag-
netickému poľu s prihliadnutím na jeho účinky.

Tab. č. 5:  Kritériá na kategorizáciu prác s expozíciou zamestnancov nízkofrekvenčnému elektromagnetickému 
poľu [7] 

Kategória Charakteristika prác

1. Práce, pri ktorých je predpoklad, že nameraná efektívna hodnota intenzity elektrického poľa (Eef) 
neprekračuje dolnú akčnú efektívnu hodnotu intenzity elektrického poľa (Eef,a,d) alebo nameraná 
efektívna hodnota magnetickej indukcie (Bef) neprekračuje dolnú akčnú efektívnu hodnotu 
magnetickej indukcie (Bef,a,d).

2. Práce, pri ktorých nameraná efektívna hodnota intenzity elektrického poľa (Eef) prekračuje dolnú  
akčnú efektívnu hodnotu intenzity elektrického poľa (Eef,a,d) alebo nameraná efektívna hodnota 
magnetickej indukcie (Bef) prekračuje dolnú akčnú efektívnu hodnotu magnetickej indukcie (Bef,a,d),  
ale sa neprekračuje limitná špičková hodnota intenzity vnútorného elektrického poľa pre zmyslové 
účinky (Ei,L,šp,zmysl) alebo pre zdravotné účinky (Ei,L,šp,zdrav). 

3. Práce, pri ktorých sa prekračuje limitná špičková hodnota intenzity vnútorného elektrického poľa pre 
zmyslové účinky (Ei,L,šp,zmysl).

4. Neurčuje sa.
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Záver
Na ochranu zdravia zamestnancov pred priamymi bio-
fyzikálnymi – netepelnými účinkami vonkajších nízko-
frekvenčných elektromagnetických polí sú v prílohe 
č. 2 k nariadeniu vlády SR stanovené limitné hodnoty 
biofyzikálnej veličiny a akčné hodnoty fyzikálnych veli-
čín, ktoré charakterizujú krátkodobú expozíciu v prí-
slušnom frekvenčnom rozsahu. Priame stanovenie in-
tenzity vnútorného elektrického poľa (Ei) v ľudskom 
tele je možné len na fantómoch ľudského tela, a pre-
to na zjednodušené posúdenie dodržiavania limit-
ných hodnôt intenzity vnútorného elektrického poľa sú 
stanovené akčné (dolné, horné) hodnoty priamo me-

rateľných fyzikálnych veličín v podmienkach „in situ“. 
Po účinnosti nariadenia vlády SR v roku 2016 došlo 
k zmene biofyzikálnej veličiny – z celkovej indukova-
nej prúdovej hustoty (J) na intenzitu vnútorného elek-
trického poľa (Ei), a tým aj limitných hodnôt intenzi-
ty vnútorného elektrického poľa (Ei) vrátane zavedenia 
dolných a horných akčných efektívnych hodnôt inten-
zity elektrického poľa (Eef,a,d / Eef,a,h) a magnetickej in-
dukcie (Bef,a,d / Bef,a,h). Uvedené zmeny spôsobili po-
stupné preradenie zamestnancov vybraných profesií 
napr. v energetike z 3. kategórie do 2. kategórie prác, 
resp. až do 1. kategórie prác pre faktor – nízkofrek-
venčné elektromagnetické pole. �

Poznámky

[1] Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred ri-
zikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení nariadenia vlády SR č. 334/2020 Z. z.

[2] Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ o elektromagnetic-
kých poliach. Zväzok 1.

[3] STN P ENV 50166-1:2000 Vystavenie ľudského organizmu pôsobeniu nízkofrekvenčných elektromagnetických polí s frekvenciou od 
0 Hz do 10 kHz.

[4] STN EN 62226-2-1: 2005 Expozícia elektrickými alebo magnetickými poliami s nízkou a strednou frekvenciou. Metódy výpočtu hustoty 
prúdu a elektrického poľa indukovaných v ľudskom tele. Časť 2-1: Expozícia magnetickými poliami. Modely 2D.

[5] STN EN 62226-3-1: 2008 Expozícia elektrickými alebo magnetickými poliami s nízkou a strednou frekvenciou. Metódy výpočtu hustoty 
prúdu a elektrického poľa indukovaných v ľudskom tele. Časť 3-1: Expozícia elektrickými poliami. Analytické a numerické modely 2D.

[6] Metodický postup č. 11: Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem, ÚNMS SR, účinný od 1. mar-
ca 2020.

[7] Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach a faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác 
z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky MZ SR č. 98/2016 Z. z., vy-
hlášky MZ SR č.238/2016 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 91/2018 Z. z.

Editoriál

(dokončenie zo s. 1)

Pandémia urýchlila trend práce na diaľku

Identifikácia problémov

Autori identifikovali niekoľko ďalších problémov vrátane:
• straty sociálnej prepojenosti a osamelosti pre mnohých zamestnancov, čo môže mať negatívny vplyv na výkonnosť 

a oddanosť k cieľom organizácie,
• zvýšené riziko medzi zamestnancami na užívanie návykových látok a vytváranie si závislostí,
• v súvislosti s uvedenými problémami bude pravdepodobne potrebné, aby spoločnosti vytvorili alebo rozšírili 

programy pomoci zamestnancom a najali zamestnancov vyškolených na rozpoznávanie problémov v oblasti du
ševného zdravia,

• možnosti, že usporiadanie virtuálnej práce podporí viac participatívnych vzťahov, keďže fyzické podnety z dôvodu 
dominancie sú vo virtuálnych prostrediach menej výrazné,

• potreby, aby oddelenia ľudských zdrojov vyvíjali nové systémy riadenia výkonnosti a hodnotenia pre vzdialene pra
cujúcich zamestnancov,

• očakávanie, že niektoré spoločnosti zavedú nové spôsoby dohľadu z dôvodu zjavného nedostatku kontroly, keď 
sú teraz zamestnanci „mimo dohľadu“.

Záver

Súčasná pandémia ochorenia COVID19, tak pre ľudí pracujúcich v oddelení ľudských zdrojov prináša množstvo no
vých podnetov, ale aj problémov. Ide o to, ako dlhodobo zorganizovať prácu z domu tak, aby bola spokojnosť nielen 
na strane zamestnancov, ale aj zamestnávateľa. Vzhľadom na všetky tieto problémy sú ešte viac dôležité výskumy, 
ktoré sa zaoberajú týmto novým trendom a otázkami, ako sa dokážu prispôsobiť nielen pracovníci, ale aj zamest
návatelia. Autori výskumu sú presvedčení, že niektoré zo získaných poznatkov pozitívne prispejú k týmto zmenám.

Prevzaté a redakčne upravené z: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200902152130.htm

(JG)
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ochraNa zdravia 
zamestNaNcov s expozíciou 

biologickým faktorom 
pri práci

MUDr. Ľudmila 
Ondrejková, MPH

Úrad verejného 
zdravotníctva SR

Biologické faktory sú mikroorganizmy, najmä baktérie, vírusy, prióny, parazity a 
huby, ktoré môžu vyvolať nákazu, alergiu alebo toxický účinok u ľudí vrátane za-
mestnancov vystavených pri práci týmto faktorom. Dňa 24. novembra 2020 nado-
budlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 333/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizi-
kami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Týmto nariadením 
vlády SR sa do právneho poriadku Slovenskej republiky prebrali dve smernice EÚ 
týkajúce sa ochrany zdravia zamestnancov pri práci s expozíciou biologickým fak-
torom.

Biologickým faktorom sú najčastejšie exponovaní za-
mestnanci pri práci v zdravotníctve, a to najmä pri 
ošetrovaní a vyšetrovaní pacientov, pri manipulácii 
s infekčným biologickým materiálom, ale aj pri prá-
ci v klinických, diagnostických a mikrobiologických la-
boratóriách. Zdravotné riziko z expozície biologickým 
faktorom však nie je významné len v zdravotníctve, ale 
aj pri práci v zariadeniach sociálnych služieb, pri špeci-
fických činnostiach v sociálnej oblasti pri práci so závis-
lými osobami, pri práci v ozbrojených zboroch, pri prá-
ci v podnikoch na likvidáciu odpadov, v kafilériách a 
v čistiarňach odpadových vôd, pri pracovných činnos-
tiach, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami a vý-
robkami živočíšneho pôvodu.

Negatívnym pôsobením biologických faktorov na zdra-
vie zamestnancov môžu vzniknúť infekčné (prenosné) 
a parazitárne ochorenia. Zamestnanec môže ochorieť 
po kontakte s chorým človekom, zvieraťom alebo kon-
taminovaným materiálom. Stále sa rozširuje spektrum 
biologických faktorov, s ktorými prichádzajú do kon-
taktu rôzne profesijné skupiny zamestnancov, a to aj 
vzhľadom na nárast pohybu osôb a tovarov medzi kra-
jinami, ale aj kontinentmi. Zároveň sa zvyšuje aj použí-
vanie biotechnológií na priemyselné účely.

Ochrana zdravia zamestnancov pri práci s expo-
zíciou biologickým faktorom je legislatívne upra-
vená v § 42 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“), 
ktorý obsahuje základné povinnosti zamestnávateľov 

v tejto oblasti, a to zabezpečiť technické, organizačné 
a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu za-
mestnancov biologickým faktorom na najnižšiu mož-
nú a dosiahnuteľnú mieru a poskytnúť povinné alebo 
odporúčané očkovanie zamestnancom, ktorí sú alebo 
môžu byť pri práci exponovaní biologickým faktorom, 
proti ktorým nie sú imúnni, ak je k dispozícii účinná oč-
kovacia látka. Tieto povinnosti sú bližšie určené v na-
riadení vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdra-
via zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s ex-
pozíciou biologickým faktorom pri práci (ďalej len 
„nariadenie vlády SR“). Cieľom týchto právnych úprav 
je vytvoriť podmienky na účinnú ochranu zdravia za-
mestnancov pri práci s biologickými faktormi.

Nariadenie vlády SR upravuje požiadavky na ochranu 
zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expo-
zíciou biologickým faktorom pri práci a požiadavky na 
predchádzanie týmto rizikám. Vzťahuje sa na všetky 
činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť 
pri práci exponovaní biologickým faktorom, či už to je 
vedomé, resp. zamýšľané používanie (napr. výroba oč-
kovacích látok) alebo nevedomé vystavovanie biologic-
kým faktorom súvisiace s konkrétnou činnosťou (napr. 
vyšetrovanie a ošetrovanie pacientov). Nariadenie vlá-
dy SR upravuje klasifikáciu biologických faktorov 
do štyroch skupín na základe miery rizika infek-
cie u ľudí a podľa závažnosti zdravotných účinkov 
nasledujúco:

Do 1. skupiny biologických faktorov sú zaradené 
biologické faktory, u ktorých nie je pravdepodobné, že 
by mohli spôsobiť ochorenie u ľudí.
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Biologické faktory 2. skupiny môžu spôsobiť ocho-
renie u ľudí, ale nie je pravdepodobné, že toto ochore-
nie sa rozšíri v populácii. U týchto biologických fakto-
rov je obvykle k dispozícii účinné očkovanie alebo lieč-
ba.

Príkladom sú baktérie Streptococcus pyogenes, Heli
cobacter pylori, vírusy chrípky typu A, B a C, vírusy osý
pok, rubeoly, mumpsu, prióny, ktoré môžu spôsobiť 
prenosné ochorenie u ľudí, napríklad ochorenie Scra
pie, parazity Entamoeba histolytica, Toxoplasma gon
dii, huby Aspergillus flavus, Candida albicans.

Biologické faktory 3. skupiny môžu spôsobiť závaž-
né ochorenie u ľudí a hrozí riziko rozšírenia tohto ocho-
renia v populácii. Aj u týchto biologických faktorov je 
obvykle k dispozícii účinné očkovanie alebo  liečba.

Príkladom sú baktérie Mycobacterium tuberculosis, 
Salmonella Typhi, vírusy hepatitídy B a C, vírus ľudskej 
imunitnej nedostatočnosti (HIV), prióny, ktoré môžu 
spôsobiť prenosné ochorenie u ľudí, napríklad Creutz
feldt–Jakobovu chorobu, parazity Taenia solium, Pla
smodium falciparum, huby Histoplasma capsulatum, 
Blastomyces dermatitidis.

Najzávažnejšie riziko predstavujú biologické fak-
tory 4. skupiny, ktoré spôsobujú závažné ochore-
nia u ľudí a riziko ich rozšírenia v populácii je vysoké. 
U týchto biologických faktorov obvykle nie je k dispo-
zícii účinné očkovanie ani liečba.

Do 4. skupiny sú zaradené niektoré vírusy, príkladom 
sú Ebolavirus a vírus Variola.

Zoznam biologických faktorov (baktérií, vírusov, prió-
nov, parazitov a húb) rozdelených do skupín 2., 3. a 4. 
je súčasťou prílohy č. 2 nariadenia vlády SR. V zozna-
me je klasifikovaných 509 mikroorganizmov, z toho 
je 197 baktérií, 174 vírusov, 6 priónov, 91 parazitov 
a 41 húb.

Nariadenie vlády SR upravuje postup pri posudzovaní 
zdravotného rizika z expozície biologickým faktorom 
pri práci, ochranné opatrenia na znižovanie zdravot-
ného rizika pri práci, postup pri schvaľovaní používa-
nia biologických faktorov 2., 3. a 4. skupiny orgánom 
verejného zdravotníctva, zabezpečenie zdravotného 
dohľadu pri práci vrátane výkonu lekárskych preven-
tívnych prehliadok vo vzťahu k práci, povinnosti za-
mestnávateľa pri informovaní a školení zamestnancov 
o zdravotnom riziku z expozície biologickým fakto-
rom, povinnosti zamestnávateľa pri používaní biologic-
kých faktorov pri práci.

Zamestnávateľ je povinný na pracovisku zabezpečiť 
všetky dostupné preventívne opatrenia na odstráne-

nie alebo zníženie expozície zamestnancov biologic-
kým faktorom a ochranu zdravia pred ich nepriazni-
vými účinkami. Povinnosťou zamestnávateľa je 
v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou za-
bezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expo-
zície biologickým faktorom a vypracovanie po-
sudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska 
zdravotného rizika. U poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti môžu činnosť pracovnej zdravotnej služby 
vykonávať ich vlastní zamestnanci so zdravotníckym 
vzdelaním. Pracovná zdravotná služba pri posudzova-
ní zdravotného rizika na pracovisku analyzuje konkrét-
ne pracovné podmienky, organizáciu a spôsob práce 
zamestnancov a zdraviu škodlivé faktory práce a pra-
covného prostredia.

Posudok o riziku z expozície biologickým fak-
torom je súčasťou prevádzkového poriadku pre 
pracovné činnosti s biologickými faktormi, ktorý 
je povinný vypracovať zamestnávateľ. Okrem po-
sudku o riziku prevádzkový poriadok obsahuje najmä 
nasledujúce údaje:

• Údaje o umiestnení pracoviska s expozíciou 
biologickým faktorom, identifikáciu zdrojov rizi-
ka z expozície biologickým faktorom, ako aj rizika 
poranenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníc-
kych činností vrátane kontaktu s krvou alebo iným 
potenciálne infekčným materiálom.

• Opis technológie alebo činnosti, vybavenie pra-
coviska z hľadiska stavebného, materiálneho a tech-
nického vrátane kontrolných systémov na zabráne-
nie úniku alebo prenosu biologických faktorov na 
pracovisku. Údaje o bezpečnej manipulácii s biolo-
gickými faktormi na pracovisku a bezpečných pra-
covných postupoch pre jednotlivé pracovné čin-
nosti s expozíciou biologickým faktorom pri práci, 
ktoré zahŕňajú najmä spôsob manipulácie s biolo-
gickými faktormi, identifikáciu zdrojov rizika z ex-
pozície biologickým faktorom vrátane rizika pora-
nenia alebo nákazy pri vykonávaní zdravotníckych 
činností, zoznam a skupinu biologických faktorov, 
s ktorými sa pracuje na pracovisku. Požiadavky na 
osobnú hygienu počas práce s biologickými faktor-
mi, zákaz jedenia, pitia a fajčenia na pracovisku.

• Preventívne a ochranné opatrenia pre jednot-
livé pracovné činnosti s expozíciou biologic-
kým faktorom, ktoré zahŕňajú najmä technické, 
technologické, organizačné a iné opatrenia na zní-
ženie rizika z expozície biologickým faktorom vrá-
tane účinných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, kontrolných systémov na zabráne-
nie úniku alebo prenosu biologických faktorov na 
pracovisku, opatrenia na prevenciu poranenia ale-
bo nákazy, použitie bezpečnostného označenia na 
pracovisku.
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• Havarijný plán na ochranu zamestnancov pred 
expozíciou biologickým faktorom 3. skupiny ale-
bo 4. skupiny, opatrenia na ochranu zdravia a bez-
pečnosti zamestnancov, ktoré je potrebné vykonať 
v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti, vrá-
tane zneškodňovania uniknutých biologických fak-
torov a odborného výcviku zamestnancov.

• Spôsoby dekontaminácie a dezinfekcie na pra-
covisku a kontrolu ich účinnosti.

• Prostriedky na bezpečný zber, dočasné sklado-
vanie a zneškodňovanie odpadov s obsahom 
biologických faktorov vrátane použitých ostrých 
zdravotníckych predmetov.

• Zabezpečenie zdravotného dohľadu, lekárske 
preventívne prehliadky zamestnancov vo vzťahu 
k práci. Spôsob zabezpečenia povinného alebo 
odporúčaného očkovania zamestnancov, ak je 
k dispozícii účinná očkovacia látka.

• Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc; pri výko-
ne činností v zdravotníctve informácie o postupe a 
poskytnutí prvej pomoci pri poranení ostrými zdra-
votníckymi predmetmi.

• Spôsob a frekvencia školení zamestnancov, in-
formovanie zamestnancov o rizikách spojených 
s vykonávaním práce s expozíciou biologickým fak-
torom vrátane preventívnych a ochranných opat-
rení.

Označenie nebezpečenstva 
biologického pôvodu (výstraž-
ná značka pre biologické ne-
bezpečenstvo podľa nariade-
nia vlády SR č. 387/2006 Z. z. 
o požiadavkách na zaistenie 
bezpečného a zdravotného 
označenia pri práci v znení 
neskorších predpisov).

Nariadenie vlády SR v prílohách obsahuje:
• Vzorový zoznam prác s biologickými faktormi (prí-

loha č. 1).
• Zoznam baktérií, vírusov, priónov, parazitov a húb, 

ktoré sú klasifikované na základe miery rizika infek-
cie u ľudí v 2., 3. a 4. skupine (príloha č. 2). Do zo-
znamu sú zaradené len tie biologické faktory, o kto-
rých sa vie, že spôsobujú u ľudí nákazu; zoznam ne-
obsahuje zvieracie a rastlinné patogény, o ktorých 
je známe, že nemajú vplyv na človeka, ani gene-
ticky modifikované mikroorganizmy. Pri konkrét-
nych biologických faktoroch je v zozname uvedené 
aj upozornenie na ich možné alergické účinky, na 
produkciu toxínu a na dostupnosť účinnej očkova-
cej látky, ktorá je zaregistrovaná v EÚ.

• Zásady pri očkovaní zamestnancov v súlade s vy-
hláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii 
a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších 
predpisov (príloha č. 3).

• Zásady zdravotného dohľadu zamestnancov (prílo-
ha č. 4).

• Ochranné opatrenia podľa úrovní ochrany 2., 3. 
a 4. stupňa, ktoré sa majú uplatňovať pri expozícii 
zamestnancov biologickým faktorom v zdravotníc-
kych zariadeniach, v zariadeniach veterinárnej sta-
rostlivosti, laboratóriách a v miestnostiach pre po-
kusné zvieratá (príloha č. 5).

• Ochranné opatrenia podľa úrovní ochrany 2., 3. 
a 4. stupňa, ktoré sa majú uplatňovať pri expozícii 
zamestnancov biologickým faktorom pri priemysel-
ných procesoch (príloha č. 6).

Dňa 24. novembra 2020 nadobudlo účinnosť na-
riadenie vlády SR č. 333/2020 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. 
o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri 
práci (ďalej len „novela nariadenia vlády SR“).

Novelou nariadenia vlády SR sa do právneho poriad-
ku Slovenskej republiky prebrali dve smernice Komisie 
(EÚ), a to smernica Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24. ok-
tóbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI 
k smernici Európskeho parlamentu a Rady  2000/54/
ES, pokiaľ ide o výlučne technické úpravy v platnom 
znení a smernica Komisie (EÚ) 2020/739 z 3. júna 
2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európske-
ho parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokiaľ ide o zara-
denie vírusu SARS-CoV-2 do zoznamu biologických či-
niteľov, o ktorých sa vie, že spôsobujú infekciu u ľudí, 
a ktorou sa mení smernica Komisie (EÚ) 2019/1833.

Predmetom novely nariadenia vlády SR sú zmeny a do-
plnenia v prílohách č. 1, 2, 5 a 6, ktoré zohľadňujú naj-
novší stav vedomostí a vedecký vývoj v oblasti biolo-
gických faktorov.

V súvislosti s celosvetovou zdravotnou pandémiou boli 
do prílohy č. 2 medzi koronavírusy (čeľaď Coronaviri
dae) doplnené koronavírusy spôsobujúce ťažký akút-
ny respiračný syndróm, a to vírus SARS, vírus MERS 
a vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje v súčasnosti šíre-
nie nového ochorenia COVID-19 v rámci celosvetovej 
zdravotnej pandémie. Vírus SARS-CoV-2 predstavuje 
závažné nebezpečenstvo najmä pre starších zamest-
nancov a pre zamestnancov s chronickými ochorenia-
mi. Aj keď v súčasnosti ešte nie je k dispozícii postup 
na cielenú účinnú liečbu ochorenia COVID-19 a účin-
ná vakcína sa pripravuje, na základe najnovších vedec-
kých dôkazov a dostupných klinických údajov je vírus 
SARS-CoV-2 klasifikovaný na základe miery rizika náka-
zy ako ľudský patogén v 3. skupine.
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Zároveň boli doplnené podmienky na výkon labora-
tórnej diagnostiky vírusu SARS-CoV-2, ktorá zahŕňa 
rozmnožovanie vírusu; v tom prípade sa má vykoná-
vať v uzavretom laboratóriu s podtlakom s úrovňou 
ochrany 3. stupňa. Ak sa laboratórna diagnostika ví-
rusu SARS-CoV-2, vykonáva bez rozmnožovania víru-
su, môže sa vykonávať v zariadení s použitím postu-
pov zodpovedajúcich aspoň úrovni ochrany 2. stupňa. 

Cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu zdravia 
a bezpečnosti zamestnancov pri práci v laboratóriách. 

Iné koronavírusy, o ktorých je známe, že sú patogén-
ne, sú klasifikované na základe miery rizika infekcie do 
skupiny 2.

Na základe najnovších poznatkov boli upravené aj 
ochranné opatrenia a úrovne ochrany v zdravotníc-
kych zariadeniach, zariadeniach veterinárnej starostli-
vosti, laboratóriách a miestnostiach pre pokusné zvie-
ratá uvedené v prílohe č. 5 a pre priemyselné proce-
sy uvedené v prílohe č. 6 nariadenia vlády SR (tabuľky 
č. 1 a 2).

Tabuľka č. 1

A.  Ochranné opatrenia v zdravotníckych zariadeniach, 
zariadeniach veterinárnej starostlivosti, 
laboratóriách, miestnostiach pre pokusné zvieratá

B. Úrovne ochrany

2. 3. 4.

Pracovisko 

1. Pracovisko musí byť oddelené od iných činností 
vykonávaných v tej istej budove.

nie odporúča sa áno

2. Pracovisko sa musí dať vzduchotesne uzatvoriť na účel 
dezinfekcie.

nie odporúča sa áno

Zariadenia

3. S infikovaným materiálom vrátane akéhokoľvek 
zvieraťa sa má manipulovať v ochrannej alebo 
izolačnej miestnosti alebo v inom vhodnom uzavretom 
priestore. 

podľa vhodnosti áno, ak sa 
infekcia šíri 
vzduchom

áno

Vybavenie

4. Vzduch vháňaný na pracovisko a odsávaný 
z pracoviska sa musí filtrovať cez vysokoúčinný filter 
[HEPA]1) alebo podobným spôsobom.

nie áno, pre 
odsávaný vzduch

áno, pre vháňaný 
aj odsávaný 
vzduch

5. Vzduch na pracovisku sa v porovnaní s vonkajšou 
atmosférou musí udržiavať v podtlaku.

nie odporúča sa áno

6. Povrchy nesmú prepúšťať vodu a musia sa ľahko čistiť. áno, pre 
pracovné plochy 
a podlahu

áno, pre 
pracovné plochy, 
podlahu a iné 
povrchy určené 
na základe 
posúdenia rizika

áno, pre 
pracovné plochy, 
steny, podlahu 
a strop

7. Povrchy musia byť odolné proti kyselinám,  
zásadám, rozpúšťadlám a dezinfekčným  
prostriedkom.

odporúča sa áno áno

Systém práce

8. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanci. odporúča sa áno áno, cez 
dekontaminačnú 
miestnosť2) 

9. Účinná ochrana pred prenášačmi, napríklad 
hlodavcami alebo hmyzom.

odporúča sa áno áno

10. Špecifikované dezinfekčné postupy. áno áno áno
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A.  Ochranné opatrenia v zdravotníckych zariadeniach, 
zariadeniach veterinárnej starostlivosti, 
laboratóriách, miestnostiach pre pokusné zvieratá

B. Úrovne ochrany

2. 3. 4.

11. Bezpečné uskladnenie biologického faktora. áno áno áno, obzvlášť 
bezpečné 
uskladnenie

12. Zamestnanci sa majú pred opustením kontrolovanej 
zóny3) osprchovať.

nie odporúča sa odporúča sa

Odpad

13. Schválený proces likvidácie na bezpečné zneškodnenie 
tiel mŕtvych zvierat (kafiléria alebo spaľovňa 
nebezpečného odpadu). 

odporúča sa áno, 
v schválenom 
zariadení alebo na 
inom schválenom 
 mieste 

áno,
v schválenom 
zariadení 

Iné opatrenia

14. Laboratórium musí mať svoje vlastné vybavenie. nie odporúča sa áno

15. Laboratórium musí mať pozorovacie okno alebo 
iné alternatívne zariadenie zabezpečujúce možnosť 
pozorovať zamestnancov.

odporúča sa odporúča sa áno

Opatrenia pri manipulácii s ostrými zdravotníckymi predmetmi 

16. Bezpečná manipulácia s ostrými zdravotníckymi 
nástrojmi a ich zneškodňovanie spolu 
s kontaminovaným odpadom.

áno áno áno 

17. Umiestnenie zreteľne označených a technicky 
bezpečných nádob na manipuláciu s jednorazovými 
ostrými predmetmi a injekčným materiálom blízko 
k priestorom, kde sa používajú alebo nachádzajú ostré 
zdravotnícke predmety.

áno áno áno 

Tabuľka č. 2

A. Ochranné opatrenia pre priemyselné procesy
B. Úrovne ochrany

2. 3. 4.

Všeobecné 

1. So životaschopnými organizmami by sa malo 
manipulovať v rámci systému, ktorý fyzicky oddeľuje 
príslušný proces od okolia.

áno áno áno

2. Vyústenie plynov z uzavretého systému by sa 
malo upraviť tak, aby sa

minimalizovalo 
uvoľnenie 
biologických 
faktorov

zabránilo 
uvoľneniu 
biologických 
faktorov

zabránilo 
uvoľneniu 
biologických 
faktorov

3. Zber vzoriek, pridávanie materiálov do uzavretého sys-
tému a prenos životaschopných organizmov do iného 
uzavretého systému by sa mali vykonávať tak, aby sa

minimalizovalo 
ich uvoľnenie

zabránilo ich 
uvoľneniu 

zabránilo ich 
uvoľneniu 

4. Veľké objemy tekutých kultúr by sa nemali 
odstraňovať z uzavretých systémov, ak životaschopné 
organizmy neboli

inaktivované 
overenými 
chemickými 
alebo fyzikálnymi 
spôsobmi

inaktivované 
overenými 
chemickými 
alebo fyzikálnymi 
spôsobmi

inaktivované 
overenými 
chemickými 
alebo fyzikálnymi 
spôsobmi
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A. Ochranné opatrenia pre priemyselné procesy
B. Úrovne ochrany

2. 3. 4.

5. Tesnenie by malo byť skonštruované tak, aby sa minimalizovalo 
uvoľnenie 
biologických 
faktorov

zabránilo 
uvoľneniu 
biologických 
faktorov

zabránilo 
uvoľneniu 
biologických 
faktorov

6. Kontrolovaná zóna3) by mala byť navrhnutá tak, aby 
pri úniku zadržala celý obsah v uzatvorenom systéme. 

nie odporúča sa áno 

7. Kontrolovaná zóna by sa mala dať vzduchotesne uza-
tvoriť na účel dezinfekcie dymom alebo inými plynmi. 

nie odporúča sa áno

Zariadenia

8. Pre zamestnancov by mali byť zabezpečené zariadenia 
na dekontamináciu a umyvárne.

áno áno áno

Vybavenie

9. Vzduch vháňaný a odsávaný do kontrolovanej zóny by 
sa mal filtrovať cez vysokoúčinné filtre [HEPA].1)

nie odporúča sa áno

10. Vzduch v kontrolovanej zóne by sa v porovnaní 
s vonkajšou atmosférou mal udržiavať v podtlaku.

nie odporúča sa áno

11. Kontrolovaná zóna by sa mala primerane vetrať, aby 
sa minimalizovala kontaminácia vzduchu.

odporúča sa odporúča sa áno

Systém práce

12. Uzavreté systémy4) by sa mali nachádzať 
v kontrolovanej zóne.

odporúča sa odporúča sa áno, vybudovanej 
na tento účel

13. Na pracovisku by mali byť umiestnené označenia 
biologického nebezpečenstva. 

odporúča sa áno áno

14. Na pracovisko majú vstup len určení zamestnanci. odporúča sa áno áno, cez 
dekontaminačnú 
miestnosť2) 

15. Zamestnanci by sa mali pred opustením kontrolovanej 
zóny osprchovať.

nie odporúča sa áno

16. Zamestnanci by mali nosiť ochranný odev. áno, pracovný 
odev

áno áno, úplná 
výmena odevu

Odpad

17. Odpadová voda z výleviek a spŕch by sa mala pred 
vypustením zbierať a inaktivovať.

nie odporúča sa áno

18. Spracovanie odpadových vôd pred konečným 
vypustením.

inaktivované 
overenými 
chemickými 
alebo fyzikálnymi 
spôsobmi

inaktivované 
overenými 
chemickými 
alebo fyzikálnymi 
spôsobmi

inaktivované 
overenými 
chemickými 
alebo fyzikálnymi 
spôsobmi

Vysvetlivky:
1) HEPA – vysokoúčinný vzduchový filter tuhých častíc (highefficiency particulate air).
2) Dekontaminačná miestnosť: vstupovať sa musí cez dekontaminačnú miestnosť, čo je miestnosť izolovaná od laboratória. Čis

tá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od strany s obmedzeným vstupom šatňou alebo sprchami, a ak je 
to možné vzájomne sa blokujúcimi dverami (zariadenie na osobnú hygienu formou hygienickej slučky).

3) Kontrolovaná zóna: stavebne a funkčne vymedzený pracovný priestor podliehajúci špecifickému režimu a kontrole v súvislos
ti s používaním biologických faktorov.

4) Uzatvorený systém: systém, ktorý fyzicky oddeľuje určitý proces od prostredia (napríklad inkubačné nádrže, cisterny).
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Z dôvodu zmien v prílohách č. 5 a 6 nariadenia vlá-
dy SR, zamestnávateľ prehodnotí (zreviduje) existujú-
ce ochranné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na zníže-
nie rizika nákazy na konkrétnom pracovisku, na kto-
rom sú zamestnanci exponovaní pri práci biologickým 
faktorom. Podľa výsledku revízie existujúcich ochran-
ných opatrení na pracovisku, zamestnávateľ doplní po-
trebné ochranné opatrenia, ktoré súvisia s úrovňami 
ochrany 2., 3. alebo 4. stupňa pri práci s biologický-
mi faktormi.

Okrem zmien súvisiacich s implementáciou smerníc 
EÚ sa novela nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. 
zosúladila so zmenami v posudkovej činnosti orgá-
nov verejného zdravotníctva, vyplývajúcimi zo záko-
na č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvo-
ji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorý na-
dobudol účinnosť 21. júla 2020. Zmeny v posudko-
vej činnosti orgánov verejného zdravotníctva sú sú-
časťou opatrení na zlepšenie podnikateľského pros-
tredia upravených zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so 
zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým 
opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej ná-
kazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Zmena sa týka vypustenia posudkovej činnosti orgá-
nov verejného zdravotníctva pri schvaľovaní prevádz-
kových poriadkov pre pracovné činnosti s biologický-
mi faktormi. Pri týchto činnostiach zostáva naďalej po-
vinnosťou zamestnávateľov vypracovať prevádzkový 
poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou biologic-
kým faktorom, ktorého súčasťou sú najmä opatrenia 
na ochranu zdravia zamestnancov. Povinnosť vypraco-
vať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a pod-
pory zdravia zamestnancov vyplýva zamestnávateľo-
vi z § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. a 
§ 18 nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. Uvedenou 
legislatívnou zmenou v oblasti posudzovania a schva-
ľovania prevádzkových poriadkov nedôjde k zníženiu 
ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Prevádzkový 
poriadok pre pracovné činnosti s biologickými faktor-
mi zamestnávatelia predložia príslušnému orgánu ve-
rejného zdravotníctva pri schvaľovaní používania biolo-
gických faktorov 2., 3. a 4. skupiny, ako aj pri výkone 
štátneho zdravotného dozoru na pracovisku.

Súhrn zmien v novele nariadenia vlády Sr 
č. 83/2013 Z. z.

• Aktualizuje sa zoznam biologických faktorov (bak-
térií, vírusov, priónov, parazitov a húb) klasifikova-
ných do skupín 2, 3 a 4 podľa úrovne miery rizika 
infekcie u ľudí a podľa závažnosti zdravotných účin-

kov, a to na základe najnovšieho stavu vedomos-
tí a vedeckého vývoja v tejto oblasti (príloha č. 2).

• Vírusy sú v zozname biologických faktorov novo 
rozdelené do skupín podľa radu (O), čeľade (F) 
a rodu (G).

• Medzi koronavírusy boli doplnené koronavírusy 
spôsobujúce ťažký akútny respiračný syndróm, a to 
vírus SARS, vírus MERS a vírus SARS-CoV-2, ktorý 
spôsobuje v súčasnosti šírenie nového ochorenia 
COVID-19. Tieto koronavírusy sú klasifikované na 
základe miery rizika infekcie do skupiny 3.

• Doplnené sú podmienky na výkon laboratórnej 
diagnostiky, ktorá zahŕňa rozmnožovanie vírusu 
SARS-CoV-2 (v uzavretom laboratóriu s podtlakom 
s úrovňou ochrany 3. stupňa) a podmienky na vý-
kon laboratórnej diagnostiky, ktorá sa vykonáva 
bez rozmnožovania vírusu SARS-CoV-2 (v zariadení 
s použitím postupov na úrovni ochrany 2. stupňa).

• Osobitne je uvedený zoznam a klasifikácia priónov, 
ktoré môžu spôsobiť prenosné ochorenie u ľudí 
(napr. Creutzfeldtovu – Jakobovu chorobu, choro-
bu Kuru).

• Pri konkrétnych biologických faktoroch je v zozname 
uvedené upozornenie na ich možné alergické účin-
ky (A), produkciu toxínu (T) a na dostupnosť účin-
nej očkovacej látky (V), ktorá je zaregistrovaná v EÚ.

• Aktualizujú sa ochranné opatrenia na ochranu 
zdravia zamestnancov pri práci s biologickými fak-
tormi na pracoviskách podľa klasifikácie, resp. stup-
ňa nebezpečnosti biologického faktora (špecifické 
požiadavky na pracovisko, jeho vybavenie, požia-
davky na povrchy a pracovné plochy a systém prá-
ce za účelom minimalizovania zdravotného rizika 
zamestnancov pri práci):
 – v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach ve-

terinárnej starostlivosti, laboratóriách a v miest-
nostiach pre pokusné zvieratá,

 – pre priemyselné procesy.
• Zrušila sa povinnosť zamestnávateľa predkla-

dať prevádzkový poriadok pre pracovné činnos-
ti s biologickými faktormi na posúdeniu príslušné-
mu orgánu verejného zdravotníctva (je to zosúla-
denie so zmenami v posudkovej činnosti orgánov 
verejného zdravotníctva, vyplývajúcimi zo zákona 
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., kto-
rý nadobudol účinnosť 21. júla 2020, ako súčasť 
opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľud-
skej choroby COVID-19). �

Zdroj: Právo a manažment v zdravotníctve č. 12 
 Wolters Kluwer SR s. r. o. 2020 

www.pravovzdravotnictve.sk
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obozNámeNie sa 
so zákoNom č. 124/2006 z. z. 

o bezpečNosti a ochraNe 
zdravia pri práci (1.)

* TESTOVACIE OTÁZKY PRE VEDÚCICH A RIADIACICH ZAMESTNANCOV *

Ing. Jozef Mikula, PhD.
IBP Bratislava

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) nemožno chápať 
len ako prostriedok ochrany zdravia pri výkone práce, ale ako systém chránia-
ci pred negatívnymi dôsledkami života v pracovnom procese. BOZP je jednou 
z oblastí, na ktorú zamestnávatelia často zabúdajú, či ju podceňujú. Takmer 
každá pracovná činnosť prináša nebezpečenstvo, ktoré možno významne ob-
medziť dodržiavaním právnych a ostatných predpisov z BOZP. Významnú úlo-
hu tu zohráva zamestnávateľ a vedúci pracovníci, ktorých povinnosťou je utvá-
rať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na 
uspokojovanie ich sociálnych potrieb, a zaisťovať BOZP. Tieto povinnosti, ktoré 
sú prikazovacie, vyplývajú zo základnej európskej smernice, ktorá je implemen-
tovaná v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o BOZP“).

Na overenie znalostí slúži pravidelné oboznamovanie/
školenie všetkých zamestnancov. V tejto súvislosti si 
možno položiť otázku – pracujete ako odborne spôsobi-
lé osoby k zabezpečovaniu úloh v prevencii rizík, ovláda-
te dokonale prax a domnievate sa, že Vás už nič z BOZP 
neprekvapí? Alebo ste zamestnávatelia a vedúci zamest-
nanci s potrebnými znalosťami a úspešne vediete svoju 
firmu vrátane BOZP? Ak vás naozaj nič z BOZP neprekva-
pí, môžete si svoje znalosti overiť v testoch, ktoré bude-
me postupne uverejňovať.

V tomto čísle sme pripravili prvých 25 testovacích otá-
zok, ktorými si môžete preveriť svoje znalosti z uvedené-
ho zákona pre vedúcich a riadiacich pracovníkov.

1. Vzťahuje sa zákon o BOZP na zamestnávateľov 
a zamestnancov:

a) vo všetkých odvetviach výrobnej sféry

b) vo všetkých odvetviach nevýrobnej sféry

c) vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrob
nej sféry

2. Kto je zamestnávateľom?

a) zamestnávateľom je fyzická osoba alebo právnic
ká osoba, ktorá uskutočňuje praktické vyučova
nie žiakov učilišťa

b) zamestnávateľom je fyzická osoba alebo právnic
ká osoba, ktorá uskutočňuje praktické vyučova
nie žiakov učilišťa, žiakov odborného učilišťa, žia
kov strednej školy a študentov vysokej školy

c) zamestnávateľom je fyzická osoba alebo práv
nická osoba, ktorá uskutočňuje praktické vyučo
vanie žiakov strednej školy a študentov vysokej 
 školy

3. Je povinný zamestnávateľ uplatňovať všeobec-
né zásady prevencie pri vykonávaní opatrení 
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci?

a) nie je povinný

b) je povinný

c) nemusí

4. Patrí uprednostňovanie kolektívnych ochran-
ných opatrení pred individuálnymi ochrannými 
opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci medzi všeobecné zásady pre-
vencie?

a) nie nepatrí

b) áno, patrí

c) môže patriť
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5. Patrí medzi všeobecné zásady prevencie zohľad-
ňovanie ľudských schopností, vlastností a mož-
ností, najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere 
pracovného prostriedku, pracovných postupov 
a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo 
zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, na-
máhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie 
zamestnanca?

a) nie nepatrí
b) áno, patrí
c) môže patriť

6. Kto je povinný vykonávať opatrenia so zre-
teľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce 
a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci?

a) bezpečnostný technik
b) zamestnávateľ
c) vedúci zamestnanci 

7. V záujme zaistenia BOZP zlepšovať pracovné 
podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom 
je povinný:

a) bezpečnostný technik
b) zástupcovia zamestnancov
c) zamestnávateľ 

8. V záujme zaistenia BOZP zisťovať nebezpečen-
stvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypraco-
vať písomný dokument o posúdení rizika pri 
všetkých činnostiach vykonávaných zamestnan-
cami:

a) zamestnávateľ nie je povinný v záujme zaistenia 
BOZP zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, po
sudzovať riziko a vypracovať písomný dokument 
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vyko
návaných zamestnancami

b) nemusí zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, po
sudzovať riziko a vypracovať písomný dokument 
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vyko
návaných zamestnancami

c) v záujme zaistenia BOZP zamestnávateľ je po
vinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, po
sudzovať riziko a vypracovať písomný dokument 
o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vyko
návaných zamestnancami

9. Je zamestnávateľ povinný v záujme zaistenia 
BOZP zabezpečovať, aby pracoviská, komuni-
kácie, pracovné prostriedky, materiály, pracov-
né postupy, výrobné postupy, usporiadanie pra-
covných miest a organizácia práce neohrozova-
li bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a na ten 
účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy?

a) zamestnávateľ zabezpečuje potrebnú údržbu 
a opravy len na pracoviská, komunikácie, pracov
né prostriedky, materiály a pracovné postupy

b) zamestnávateľ je povinný v záujme zaistenia 
BOZP zabezpečovať, aby pracoviská, komuniká
cie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné 
postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracov
ných miest a organizácia práce neohrozovali bez
pečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel 
zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy

c) zamestnávateľ nemusí nič zabezpečovať

10. Je povinný zamestnávateľ zabezpečovať, aby 
chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické 
faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracov-
nú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bez-
pečnosť a zdravie zamestnancov?

a) nie je povinný
b) je povinný
c) nemusí

11. Kto je povinný zabezpečovať, aby pracoviská, 
komunikácie, pracovné prostriedky neohrozo-
vali bezpečnosť a zdravie zamestnancov?

a) vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riade
nia

b) bezpečnostný technik a zamestnávateľ
c) zamestnávateľ

12. Kto je povinný zabezpečovať, aby materiály, 
pracovné postupy, výrobné postupy neohrozo-
vali bezpečnosť a zdravie zamestnancov?

a) majster organizácie
b) zamestnávateľ
c) bezpečnostný technik a zamestnávateľ

13. Kto je povinný zabezpečovať, aby usporiada-
nie pracovných miest a organizácia práce neo-
hrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 
a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu 
a opravy?

a) vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riade
nia

b) bezpečnostný technik a zamestnávateľ
c) zamestnávateľ

14. Namáhavé a jednotvárne práce v sťažených 
a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pra-
covných podmienkach je povinný nahrádzať?

a) vedúci výroby vhodnými pracovnými prostriedka
mi, pracovnými postupmi

b) vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia 
zdokonaľovaním organizácie práce

c) zamestnávateľ vhodnými pracovnými prostried
kami, pracovnými postupmi, výrobnými postup
mi a zdokonaľovaním organizácie práce

15. Kto je povinný prijať bezpečnostné opatrenia, 
kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné 
látky, alebo sa používajú technológie a zaria-
denia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohroze-
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niu života a zdravia väčšieho počtu zamestnan-
cov, iných fyzických osôb a k ohrozeniu okolia, 
a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné ne-
bezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu 
bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie 
zamestnancov?

a) vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia
b) autorizovaný bezpečnostný technik v spolupráci 

s bezpečnostným technikom
c) zamestnávateľ organizácie je povinný vykonať 

nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných 
následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť 
prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne 
potrebným zamestnancom, ktorí sú riadne a pre
ukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybave
nie podľa právnych predpisov a ostatných pred
pisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci

16. Bezpečné pracovné postupy je povinný určo-
vať?

a) majster na pracovisku
b) ABT alebo BT
c) zamestnávateľ

17. Je zamestnávateľ povinný písomne vypracovať, 
pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby ak-
tualizovať koncepciu politiky bezpečnosti, ak 
má menej ako 11 zamestnancov a u zamestná-
vateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifiká-
cie ekonomických činností nie je uvedený v prí-
lohe č. 1?

a) nie je povinný
b) áno, je povinný
c) podľa uváženia

18. Je zamestnávateľ povinný vydávať vnútor-
né predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?

a) nie je povinný
b) áno, je povinný
c) podľa uváženia

19. Koľko rokov musí zamestnávateľ viesť a ucho-
vávať predpísanú dokumentáciu, záznamy 
a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochra-
nou zdravia pri práci?

a) 10 rokov odo dňa, kedy bol v nich vykonaný po
sledný záznam, ak osobitný predpis neustanovu
je inak

b) 5 rokov odo dňa, kedy bol v nich vykonaný po
sledný záznam

c) 5 rokov odo dňa, kedy bol v nich vykonaný po
sledný záznam, ak osobitný predpis neustanovu
je inak

20. Je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamest-
nancov na výkon práce so zreteľom na ich zdra-
votný stav, najmä na výsledok posúdenia ich 
zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnos-
ti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbor-
nú spôsobilosť podľa právnych predpisov a os-
tatných predpisov na zaistenie BOZP?

a) nie je povinný
b) áno, je povinný
c) podľa uváženia

21. Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť vykoná-
vanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych 
preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, 
a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím 
na charakter práce a na pracovné podmienky na 
pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec 
požiada?

a) nie je povinný
b) áno, je povinný
c) podľa uváženia

22. Je zamestnávateľ povinný dbať na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u za-
mestnancov na odlúčených pracoviskách?

a) nie je povinný
b) áno, je povinný
c) podľa uváženia

23. Je zamestnávateľ povinný dbať na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osobit-
ných skupín zamestnancov, predovšetkým vo 
vzťahu k špecifickým nebezpečenstvám, ktoré 
osobitne ovplyvňujú ich bezpečnosť a zdravie?

a) nie je povinný
b) áno, je povinný
c) podľa uváženia

24. Je zamestnávateľ povinný vypracovať zoznam po-
skytovaných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov na základe posúdenia rizika a hod-
notenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracov-
ného procesu a z pracovného prostredia?

a) nie je povinný
b) podľa uváženia
c) áno, je povinný 

25. Je zamestnávateľ povinný bezplatne posky-
tovať zamestnancom, u ktorých to vyžadu-
je ochrana ich života alebo zdravia, potrebné 
účinné osobné ochranné pracovné prostriedky 
a viesť evidenciu o ich poskytnutí?

a) nie je povinný
b) podľa uváženia
c) áno, je povinný 

Správne odpovede si môžete skontrolovať na strane 24.
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čiNNosť NárodNého 
koNtaktNého miesta eu-osha 

a medziNárodNé aktuality
S použitím materiálov EU-OSHA a NIP spracoval Ladislav Kerekeš
Národné kontaktné miesto EU-OSHA

verejná konzultácia o strategickom rámci 
Európskej únie v oblasti ochrany zdravia 
a bezpečnosti pri práci pre roky 2021 až 
2027

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 poukázala aj 
na zásadný význam ochrany zdravia, vrátane bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci. Táto iniciatíva vychá-
dza z predchádzajúceho strategického rámca EÚ na 
roky 2014 až 2020. Jej cieľom je zachovať a ďalej zlep-
šovať prísne normy v oblasti ochrany zdravia a bezpeč-
nosti pre zamestnancov v rámci celej Európskej únie, 
a to aj vzhľadom na nové okolnosti, ako aj prispieť 
k príprave na nové krízy a hrozby. Stratégia určí na naj-
bližšie roky hlavné ciele a stanoví rámce na podporu 
spolupráce krajín EÚ a zainteresovaných strán v oblas-
ti spoločných priorít. Až do 1. marca 2021 sa môžete 
podeliť o spätnú väzbu na tému budúceho strategic-
kého rámca EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpeč-
nosti pri práci (2021 – 2027). V rámci svojho pracov-
ného programu na rok 2021 s názvom „Vitálna únia 
v krehkom svete“ Európska komisia predloží nový stra-
tegický plán EÚ pre BOZP. Ďalšie informácie môžete 
nájsť na nasledovnom odkaze, kde je po prihlásení sa, 
resp. vytvorení účtu k dispozícii aj elektronický dotaz-
ník (https://ec.europa.eu/info/law/betterregulation/ 
haveyoursay/initiatives/12673EUStrategicFra
meworkonHealthandSafetyatWork20212027/
publicconsultation)

Posielajte nám svoje príspevky do súťaže 
o cenu za dobrú prax v rámci kampane 
Zdravé pracoviská 2020-22!

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najrozší-
renejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou 
v Európe. Zároveň patria medzi najčastejšie príčiny 
zdravotného postihnutia, dočasnej pracovnej neschop-
nosti a predčasného odchodu do dôchodku. V ich dô-
sledku dochádza nielen k znižovaniu kvality života 
jednotlivých zamestnancov, ale takisto spôsobujú vý-

znamné škody podnikom i národnému hospodárstvu. 
Tento problém je preto potrebné riešiť tak v záujme 
zlepšenia zdravia a pohody zamestnancov, ako aj v zá-
ujme zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov a zni-
žovania záťaže na národné systémy zdravotníctva.

Kampaň Európskej agentúry pre BOZP „Zdravé praco-
viská znižujú záťaž“ má za cieľ zvyšovať informova-
nosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy sú-
visiacich s prácou a o dôležitosti spolupráce zamestná-
vateľov, manažérov a zamestnancov pri predchádzaní 
týmto poškodeniam a ich riadení. Zameriava sa na po-
moc spoločnostiam systematicky riešiť poškodenia 
podporno-pohybovej sústavy prostredníctvom praktic-
kých tipov, usmernení, príkladov osvedčených postu-
pov a prípadových štúdií, ako aj ďalších informačných 
materiálov a zdrojov.

cena za dobrú prax v rámci kampane  
Zdravé pracoviská

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci (EU-OSHA) spolu s členskými štátmi organizu-
je Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé praco-
viská. Udeľovanie cien pomáha demonštrovať prínosy 
dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pra-
covisku a slúži ako platforma na výmenu a propagova-
nie osvedčených postupov v celej Európe.

Konkrétnym cieľom Ceny za dobrú prax v rámci kam-
pane Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022 je pred-
staviť organizácie, ktoré aktívne predchádzajú poško-
deniam podporno-pohybovej sústavy na pracovisku 
a riadia ich. Agentúra EU-OSHA hľadá príklady, kto-
ré preukazujú holistický prístup k riadeniu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, pričom sa zamestnávatelia 
a zamestnanci zaviazali, že budú spolupracovať v záuj-
me predchádzania poškodeniam podporno-pohybovej 
sústavy. Porota sa sústredí aj na intervencie, ktoré sú 
udržateľné a prevoditeľné.

Agentúra EU-OSHA víta príspevky od všetkých zainte-
resovaných organizácií a jednotlivcov z celej Európy, 
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ako aj sprostredkovateľov, ako napr. sociálnych part-
nerov, zamestnancov a odborníkov v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany zdravia a poradcov v oblasti BOZP na 
úrovni pracovísk.

Uzávierka národného kola je 22. októbra 2021. 
V nasledujúcom týždni sa stretnú členovia národ-
nej siete EÚ OSHA, aby vyhodnotili najlepšie prí-
spevky na národnej úrovni, z ktorých dva najlep-
šie budú zaslané do Bilbaa do celoeurópskej sú-
ťaže. Víťazi budú potom vyhlásení v apríli 2022. 
Ceny si prevezmú na slávnostnom odovzdávaní 
počas samitu kampane Zdravé pracoviská v Bil-
bau neskôr v tom istom roku. Informácie o všetkých 
víťazných a ocenených príkladoch budú v rozsiahlej 
miere propagované po celej Európe a budú tiež zverej-
nené na webovom sídle agentúry EU-OSHA.

Aké typy príkladov dobrej praxe možno 
prihlásiť?

Prihlásiť možno všetky príklady inovatívnych a účin-
ných prístupov k riadeniu BOZP zo skutočného živo-
ta, ktoré sú zamerané na predchádzanie poškodeniam 
podporno-pohybovej sústavy. V prihlásených príspev-
koch by malo byť jasne opísané, ako sa osvedčené po-
stupy riadenia realizovali na pracovisku, a čo sa do-
siahlo vrátane takých aspektov ako napríklad:
• ako sa komplexne a účinne organizovalo hodnote-

nie rizík, ktoré zahŕňalo všetky príslušné riziká pre 
všetky skupiny zamestnancov;

• spôsob, akým sa dodržiavala hierarchia prevencie;
• ako sa riziká súvisiace s poškodeniami podporno-

-pohybovej sústavy odstránili koncepčnými riešenia-
mi („ergonomický dizajn“); osobitne sa podporujú 
príklady usporiadania pracoviska, návrhov pracov-
ného vybavenia, postupov atď.;

• spôsoby, akými sa zvyšovala informovanosť a pod-
porovala kultúra prevencie;

• ako sa vykonávali podporné opatrenia, napríklad 
prispôsobenia, resp. zlepšenia pracoviska s cieľom 
zabezpečiť, aby zamestnanec, ktorý už trpí poško-
dením podporno-pohybovej sústavy, mohol naďalej 
pracovať alebo sa vrátiť do práce. Poškodenia pod-
porno-pohybovej sústavy môžu, ale nemusia, súvi-
sieť s prácou.

Ak sa budeme zaoberať poškodeniami podporno-po-
hybovej sústavy, povedie to k zlepšeniu zdravia a po-
hody zamestnancov, zvýšeniu konkurencieschopnos-
ti spoločností a zníženiu záťaže na národné systémy 
zdravotníctva.

Čo by mal príspevok ukazovať?

Trojčlenná porota bude hľadať dôkazy:
• holistického prístupu k bezpečnosti a ochrane zdra-

via pri práci;

• skutočných a preukázateľných zlepšení v oblas-
ti bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s po-
škodeniami podporno-pohybovej sústavy súvisiaci-
mi s prácou;

• uprednostnenia kolektívnych opatrení pred inter-
venciami zameranými na jednotlivca;

• účinnej participácie a zapojenia zamestnancov 
a ich zástupcov;

• udržateľnosti intervencie v priebehu času;
• možnosti prenosu na iné pracoviská (v iných člen-

ských štátoch, v odlišných odvetviach a na pracovis-
kách inej veľkosti);

• aktuálnosti (intervencia by mala byť nová alebo by 
nemala byť široko propagovaná).

Intervencia by okrem toho mala spĺňať príslušné ak-
tuálne právne požiadavky členského štátu, v ktorom 
sa realizovala, a v ideálnom prípade by mala ísť nad 
ich rámec. Výrobky, nástroje a služby vytvorené na ko-
merčné účely sa v súťaži nebudú posudzovať.

Navštívte webové sídlo – https://healthyworkplaces.
eu/sk/getinvolved/goodpracticeawards, kde sú uve-
dené príklady osvedčených postupov, ktoré boli oce-
nené v predchádzajúcich rokoch.

kampaň Zdravé pracoviská znižujú záťaž 
2020-2022 – hlavné piliere a možnosti, 
ako sa zapojiť
Prečo by ste sa aj vy mali zapojiť do kampane Zdravé 
pracoviská znižujú záťaž? Pretože ponúka širokú škálu 
nástrojov a zdrojov, ktoré sa týkajú celého radu aktuál-
nych otázok s cieľom pomôcť pracovníkom a zamest-
návateľom účinne riešiť problematiku poškodení pod-
porno-pohybovej sústavy na každom pracovisku v Eu-
rópe.

Materiály ku kampani sú usporiadané do viacerých kľú-
čových prioritných oblastí, ktoré budú rovnomerne 
distribuované počas celého trvania kampane vo forme 
obsiahlych a komplexných komunikačných balíčkov.

Webová stránka našej kampane sa aktuálne zameria-
va na prvé tri prioritné oblasti ochorení a poškodení 
podporno-pohybovej sústavy: prevenciu, fakty a čís-
la  a chronické ochorenia. Aké sú ďalšie pripravované 
témy? Ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej 
sústavy v súvislosti so sedavým zamestnaním, teleprá
cou, rozmanitosťou pracovnej sily, budúcou generá
ciou zamestnancov a psychosociálnych rizík.

Nenechajte si ujsť nič dôležité a sledujte webové strán-
ky kampane Zdravé pracoviská znižujú záťaž, na kto-
rých sa dozviete všetky aktuálne informácie o téme 
poškodení podporno-pohybovej sústavy súvisiacej 
s prácou, ktorá vás zaujíma.
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Osvedčenie Bezpečný podnik získali 
ďalšie tri firmy

Ocenenie Bezpečný podnik získali tento rok tri sloven-
ské firmy, ďalšie dve tento titul obhájili z minulosti. Ria-
diaca komisia programu Bezpečný podnik o tom roz-
hodla dňa 9. decembra 2020 na pôde Národného in-
špektorátu práce. Platnosť osvedčenia je päť rokov. 
V súčasnosti sa titulom Bezpečný podnik môže na Slo-
vensku pochváliť celkovo 45 spoločností. Na základe 
splnených podmienok získali certifikát aktuálne Slo-
venské elektrárne, thyssenkrupp rothe erde Slovakia 
a FYSAM Auto Decorative Slovakia. Riadiaca komisia 
programu Bezpečný podnik zároveň rozhodla o pre-
dĺžení platnosti osvedčenia pre spoločnosti Roen Est 
a ArcelorMittal Tailored Blanks Senica. Program Bez-
pečný podnik je zameraný na zlepšovanie pracovných 
podmienok zamestnancov a zvyšovanie kultúry bez-
pečnosti. Osvedčenie udeľuje komisia zložená zo zá-
stupcov sústavy inšpekcie práce a Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR raz ročne. Po uplynutí 
päťročného obdobia môže firma požiadať o predĺže-
nie platnosti certifikátu na ďalšie obdobie. V prípade, 
ak tak neurobí, certifikát stráca automaticky platnosť. 
Podnik taktiež môže o titul prísť v prípade, ak v ňom 
dôjde k závažnému porušeniu predpisov v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou ocene-
nia je právo používať logo programu na firemnú pro-
pagáciu. Podmienky pre účasť v programe sú dostup-
né na webovom sídle Národného inšpektorátu práce.

Zvládanie pracovných rizík v roku 2020: 
prínos nástrojov OirA
Rok 2020 bol prelomový a v mnohých ohľadoch pre-
vrátil svet naruby. Stal sa však zároveň aj katalyzá-
torom významných úspechov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. V celej Európe vrátane Čes-
kej republiky sa masívne rozbehlo využívanie bezplat-
ných online nástrojov na hodnotenie rizík OiRA. Zo šta-
tistických údajov vyplýva, že za ostatných desať rokov 
mikropodniky a malé podniky po celej Európy vykonali 
viac než 147 000 hodnotení rizík.

Pekárne vo Francúzsku, sklady v Litve, kancelárie 
v Taliansku, kozmetické salóny v Chorvátsku, noviná-
ri v Slovinsku – zoznam odvetví a povolaní, pre ktoré 
boli v roku 2020 vypracované na mieru prispôsobené 
nástroje OiRA, je dlhý a pestrý. V rámci EÚ bolo vlani 
zverejnených 58 nových nástrojov OiRA, čím ich 
celkový počet narástol na 239, pričom len v roku 
2020 bolo navyše aktualizovaných viac ako 45 už 
existujúcich nástrojov.

Kolegovia z Českej republiky sa počas nedávneho we-
binára venovaného problematike OiRA pochválili, že 
v období pandémie vznikli u nich ďalšie tri online ná-
stroje pre hodnotenie rizík, pričom celkový počet do-
stupných modulov je v súčasnosti 12. Slovensko sa za-
tiaľ k vývoju týchto nástrojov OiRA nepripojilo. Ďalšie 
informácie o tomto projekte sú dostupné na interne-
tových stránkach projektu – oiraproject.eu. �

výpoveď počas 
Núdzového stavu

JUDr. Róbert Bános
Advokátska kancelária 

BÁNOS & KOŠÚTOVÁ

Opatrenia prijaté v dôsledku šírenia koronavírusu sa dotýkajú každého z nás. 
Súčasná situácia je náročná nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov, 
ktorí majú obavy z možnej straty zamestnania. Ani núdzový stav či mimoriadna 
situácia v krajine totiž pre zamestnancov neznamenajú ochranu pred výpoveďou 
alebo inou formou skončenia pracovného pomeru. V každom prípade, ku skon-
čeniu pracovného pomeru môže dôjsť len na základe zákona a spôsobom, aký 
zákon ustanovuje, bez ohľadu na to, v akej ťažkej situácii sa zamestnávateľ na-
chádza.

Spôsoby skončenia pracovného pomeru 
počas núdzového stavu
výpoveď
Jedným zo spôsobov, akým môže zamestnávateľ 
ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, je výpo-

veď. Ide o jednostranný právny akt, pre ktorého 
platnosť nie je potrebný konsenzus oboch strán.

Zatiaľ čo zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľ-
vek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, zamestná-
vateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dô-
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vodov uvedených v zákone č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ Zákonník práce“), ktoré napriek vzniknutej 
pandémii ostávajú nezmenené.

Vzhľadom na koronakrízu sa budú zamestnávatelia 
zrejme najčastejšie opierať o § 63 ods. 1 písm. b) Zá-
konníka práce, t. j. dôvod nadbytočnosti. Nevyhnut-
ným predpokladom na uplatnenie tohto výpovedného 
dôvodu je však písomné rozhodnutie zamestná vate ľa 
o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o zní-
žení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektív-
nosť práce.

Rozhodnutie zamestnávateľa musí byť ale vydané ešte 
pred tým, ako bude zamestnancovi daná výpoveď.

Pokiaľ ide o zamestnávateľa, ktorý je agentúrou do-
časného zamestnávania, tak dôvodom skončenia 
je aj skutočnosť, že sa zamestnanec stane nadby-
točným vzhľadom na skončenie dočasného pride-
lenia, a to uplynutím doby, na ktorú bol dohod-
nutý pracovný pomer na dobu určitú.

Je potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ môže dať 
zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnos-
ti (nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamest-
nanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia 
pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracov-
ný pomer na určitú dobu) iba vtedy, ak zamestnávateľ 
nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to 
ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohod-
nuté ako miesto výkonu práce, alebo zamestnanec nie 
je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, kto-
rú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo do-
hodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť 
predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

Zamestnávateľ si tak v zmysle uvedeného musí splniť 
tzv. ponukovú povinnosť, inak môže byť pracovný po-
mer skončený neplatne.

Každá výpoveď musí byť písomná a doručená, inak 
je neplatná. Zákon ustanovuje, že ak zamestnáva-
teľ dal zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytoč-
nosti, nesmie počas dvoch mesiacov znovu utvo-
riť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení 
pracovného pomeru na toto pracovné miesto iné-
ho zamestnanca.

V prípade výpovede pre nadbytočnosť má zamest-
nanec nárok na odstupné v zmysle Zákonníka prá-
ce. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamest-
nancov, tak výpoveď je zamestnávateľ povinný so zá-
stupcami zamestnancov vopred prerokovať, inak je 
ne platná.

Nemožno nespomenúť ani výpovednú dobu, nakoľko 
pracovný pomer sa skončí až jej uplynutím. Výpoved-
ná doba je najmenej jeden mesiac.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvede-
ných v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka 
práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľa-
dom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posud-
ku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, 
výpovedná doba je najmenej dva mesiace (ak záro-
veň pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa 
ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a 
menej ako päť rokov), alebo tri mesiace (ak pracovný 
pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doruče-
nia výpovede trval najmenej päť rokov).

Keďže pracovný pomer trvá aj počas výpovednej doby, 
zamestnanec je povinný naďalej pracovať. Pokiaľ ale 
rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene 
nadobudne účinnosť ešte pred uplynutím výpovednej 
doby, vzniká prekážka v práci na strane zamestnáva-
teľa. Počas výpovednej doby tak zamestnanec nebu-
de musieť pracovať a zamestnávateľ mu bude povin-
ný vyplácať náhradu mzdy.

Výpoveď však nie je jediný spôsob, akým môže dôjsť 
ku skončeniu pracovného pomeru počas núdzového 
stavu. Pokiaľ sa zamestnávateľ ocitne v situácii, že ne-
môže svojho zamestnanca ďalej zamestnávať, môže 
sa s ním na skončení pracovného pomeru dohodnúť.

dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru je, na rozdiel 
od výpovede, dvojstranný právny akt. Aby bola plat-
ná, musí s ňou súhlasiť zamestnávateľ i zamestnanec. 
Táto dohoda musí byť zo zákona písomná.

V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pra-
covného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo 
ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodu, že 
sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo pre-
miestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou do-
hodnutého miesta výkonu práce, alebo sa zamestna-
nec stane nadbytočným, alebo zamestnanec podľa le-
kárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu zo 
zdravotných dôvodov [§ 63 ods. 1 písm. a) b) a c) Zá-
konníka práce].

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na 
skončení pracovného pomeru z jedného z týchto dô-
vodov, zamestnanec má nárok na odstupné.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru je taktiež 
jedným zo spôsobov ukončenia pracovného pomeru.
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Akákoľvek nepriaznivá situácia u zamestnávateľa spô-
sobená dopadmi koronakrízy však nie je legitímnym 
dôvodom na okamžité skončenie pracovného pome-
ru so zamestnancom. To znamená, že zamestnávateľ 
nemôže zamestnanca zo dňa na deň prepustiť, ak na 
okamžité skončenie nie je zákonný dôvod.

Zákonník práce jednoznačne ustanovuje, že k okam-
žitému skončeniu pracovného pomeru môže zamest-
návateľ pristúpiť iba výnimočne, a to v taxatívne 
uvedených dôvodoch, t. j. iba vtedy, ak bol zamest-
nanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu.

Hromadné prepúšťanie

Nemožno vylúčiť, že u niektorých zamestnávateľov 
dôjde aj k hromadnému prepúšťaniu. S tým je však 
spojená aj prísnejšia právna úprava a nutnosť splnenia 
osobitných povinností.

V zmysle Zákonníka práce ide o hromadné prepúšťa-
nie vtedy, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnáva-
teľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z organizač-
ných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákon-
níka práce, alebo ak sa pracovný pomer skončí iným 
spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamest-
nanca, počas 30 dní

• najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestná-
vateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 
100 zamestnancov,

• najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu 
zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestná-
va najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,

• najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, 
ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred 
začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zá-
stupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa ne-
pôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknu-
tými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť 
hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho 
obmedziť.

Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zá-
stupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a 
písomne ich informovať najmä o dôvodoch hromad-
ného prepúšťania, počte a štruktúre zamestnancov, 
s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať, celkovom 
počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestná-
va, dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude 
uskutočňovať, kritériách na výber zamestnancov, 
s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie spolu 
s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu za-
mestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný po-
mer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
na účely hľadania riešení problémov spojených s hro-
madným prepúšťaním.

Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťa-
nia so zástupcami zamestnancov je povinný doručiť pí-
somnú informáciu o výsledku prerokovania Národné-
mu úradu práce a zástupcom zamestnancov.

Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať 
zamestnancovi výpoveď z organizačných dôvodov 
[§ 63 ods. 1 písm. a) a b)] alebo návrh na rozviazanie 
pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov 
najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doru-
čenia písomnej informácie Národnému úradu práce.

Zatvorenie prevádzok z dôvodu nariadených 
opatrení

Na základe nariadených opatrení muselo mnoho pod-
nikateľov zatvoriť svoje prevádzky, v dôsledku čoho 
nemajú možnosť prideľovať svojim zamestnancom 
prácu. V takomto prípade ide o prekážku v práci na 
strane zamestnávateľa v zmysle § 250b ods. 6 Zákon-
níka práce, počas ktorej patrí zamestnancovi náhra-
da mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, 
najmenej však v sume jeho minimálnej mzdy.

Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zá-
stupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, 
pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi pri-
deľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane za-
mestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada 
mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho 
priemerného zárobku. Túto dohodu nemožno nahra-
diť rozhodnutím zamestnávateľa.

Pochybnosť o platnom skončení 
pracovného pomeru

Pokiaľ je zamestnanec (alebo zamestnávateľ) toho ná-
zoru, že skončenie pracovného pomeru výpove-
ďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej 
dobe alebo dohodou je neplatné, je oprávnený sa 
tejto neplatnosti domáhať na súde, a to najneskôr 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pra-
covný pomer skončiť. Márnym uplynutím tejto leho-
ty zaniká právo dovolať sa neplatnosti skončenia pra-
covného pomeru na súde. �

Prevzaté a redakčne upravené z: www.pracovnepravo.sk
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Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Zamestnanec (vedúci zamestnanec spoločnosti) má ná-
rok na 25 dní dovolenky. V roku 2018 nečerpal žiad-
nu dovolenku a zostatok 25 dní si preniesol do roku 
2019. V roku 2019 vyčerpal 5 dní starej (z roku 2018) 
dovolenky. Zamestnanec v roku 2018 ani v roku 2019 
nebol PN a ani nemal inú prekážku, pre ktorú by nemo-
hol čerpať dovolenku. Má tento zamestnanec nárok na 
preplatenie 5 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018, 
alebo mu 20 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018 
prepadne?

Vzhľadom na skutočnosť, že neuvádzate žiadne konkrét-
nejšie podrobnosti (t. j. či ste určili zamestnancovi čerpa-
nie dovolenky v zmysle ustanovení Zákonníka práce alebo 
nie), moja odpoveď môže byť len vše obecná. Právo na do-
volenku je jedným zo základných práv zamestnanca, ktoré 
mu zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Právo na dovolen-
ku je ustanovené aj v článku 7 smernice 2003/88/ES o nie-
ktorých aspektoch organizácie pracovného času. V zmysle 
čl. 36 Ústavy SR má každý zamestnanec právo na najkratšiu 
prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie a regenerá-
ciu pracovnej sily.

V zmysle § 111 ods. 1 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) čer-
panie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní 
so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s pred-
chádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov, a to tak, 
aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla 
vcelku a do konca daného kalendárneho roka. Pritom 
pri určovaní dovolenky je nevyhnutne potrebné prihliadať 
na úlohy zamestnávateľa a aj na oprávnené záujmy zamest-
nanca.

Vzhľadom na uvedené by ste ako zamestnávateľ mali už na 
začiatku každého kalendárneho roka zostaviť plán dovole-
niek na obdobie celého kalendárneho roka tak, aby nedošlo 
k obmedzeniu Vašej činnosti a zároveň tak, aby zamestnan-
ci mohli čerpať dovolenku a mali zabezpečený odpočinok 
v súlade so zosúladením ich pracovného i rodinného života. 
(V tejto súvislosti nie je jasné a je otázne, z akého dôvodu 
v kalendárnom roku 2018 si zamestnanec vôbec dovolen-
ku nevyčerpal a preniesol si ju do kalendárneho roka 2019, 
 avšak v kalendárnom roku 2019 vyčerpal len 5 dní tzv. starej 
dovolenky za kalendárny rok 2018).

Zamestnávateľ má totiž povinnosť určiť zamestnancovi 
čerpanie najmenej (aspoň) štyroch týždňov dovolenky 
v danom kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak 
určeniu dovolenky nebránia žiadne prekážky v práci na stra-
ne zamestnanca (uvádzate, že zamestnanec v kalendárnom 
roku 2018, ani 2019 nebol PN, ani nemal žiadnu inú prekáž-
ku v  práci).

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamest-
nancov určiť aj hromadné čerpanie dovolenky, ak je 
to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov (§ 111 ods. 2 
ZP). Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na 
viac ako dva týždne, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak 

(§ 111 ods. 3 ZP) a ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých 
častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týžd-
ne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne 
inak (§ 111 ods. 5 ZP). Čerpanie dovolenky je zamestná-
vateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 14 dní 
vopred, avšak toto obdobie môže byť skrátené len výni-
močne a so súhlasom zamestnanca (§ 111 ods. 5 ZP).

V zmysle § 250b ods. 4 zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa 
mení ZP (účinné od 4. 4. 2020) v čase mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch 
mesiacov po ich odvolaní, čerpanie dovolenky je zamest-
návateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej (aspoň) 
7 dní vopred a v prípade, ak ide o nevyčerpanú dovolenku 
v zmysle § 113 ods. 2 ZP, t. j., ak ide o dovolenku prená-
šanú z predchádzajúceho kalendárneho roka, najmenej (as-
poň) 2 dni vopred. Uvedené obdobie môže byť tiež skráte-
né, ale len so súhlasom zamestnanca.

Neuvádzate, či ste určili zamestnancovi čerpanie dovolenky 
alebo nie. V prípade, ak si zamestnanec nemôže vyčer-
pať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že zamest-
návateľ mu neurčí jej čerpanie, zamestnávateľ je povin-
ný poskytnúť dovolenku zamestnancovi tak, aby sa skon-
čila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho 
roka (§ 113 ods. 2 ZP). Z uvedeného vyplýva, že ste mali 
povinnosť poskytnúť zamestnancovi dovolenku v kalendár-
nom roku (t. j. v roku 2018), v ktorom zamestnancovi vzni-
kol nárok na dovolenku (t. j. za rok 2018), a len výnimočne, 
ak zamestnancovi nebolo určené čerpanie dovolenky v ka-
lendárnom roku 2018, dovolenku za tento kalendárny rok 
2018 ste mali zamestnancovi poskytnúť najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho roka, t. j. do konca roka 2019. 
V takom prípade, ak zamestnávateľ neurčí zamestnanco-
vi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledu-
júceho kalendárneho roka (t. j. do 30. 6. 2019) tak, aby 
zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendár-
neho roka (t. j. do konca roka 2019), čerpanie dovolenky 
si môže určiť zamestnanec. Avšak toto čerpanie dovolen-
ky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi pí-
somne, najmenej (aspoň) 30 dní vopred, pričom uvedená 
lehota môže byť skrátená iba so súhlasom zamestná-
vateľa (§ 113 ods. 2 ZP). Z uvedeného vyplýva, že ak ste za-
mestnancovi neurčili čerpanie dovolenky za kalendárny rok 
2018 najneskôr do 30. júna 2019 tak, aby si dovolenku za 
kalendárny rok 2018 vyčerpal do konca kalendárneho roka 
2019, čerpanie dovolenky si mohol určiť sám zamestnanec, 
ktorý Vám to mal oznámiť aspoň 30 dní vopred, resp. táto 
lehota mohla byť s Vaším súhlasom skrátená. Zrejme sa tak 
nestalo. Avšak, Vy ako zamestnávateľ máte Zákonníkom prá-
ce ustanovenú povinnosť organizovať zamestnancovi prácu 
tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku čerpať v danom 
kalendárnom roku, v ktorom mu tento nárok vznikol.

Vzhľadom na uvedené, ak zamestnanec do konca kalendár-
neho roka 2019 nevyčerpal dovolenku za kalendárny rok 
2018, v januári 2020 ste ako zamestnávateľ mali povinnosť 
poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy za časť dovolenky, 



24

BEZPEČNOSŤ PRÁCE V PRAXI    1/2021

PORAdňA

ktorá presiahla štyri týždne základnej výmery dovolenky, kto-
rú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka (t. j. do konca kalendárneho roka 
2019). Z uvedeného vyplýva, že ak celková výmera dovolen-
ky zamestnanca za kalendárny rok 2018, ktorú nevyčerpal, 
bola päť týždňov, t. j. 25 dní, Vy ako zamestnávateľ ste mali 
povinnosť poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy za jeden 
týždeň dovolenky, t. j. za 5 dní.

Záverom musím konštatovať, že v prípade, ak ste Vy ako za-
mestnávateľ porušili uvedené povinnosti ustanovené  v Zá-
konníku práce, t. j. opätovne ste ani v kalendárnom roku 
2019 zamestnancovi neurčili čerpanie dovolenky nielen za 
kalendárny rok 2018 (ale napr. opätovne ani za kalendár-
ny rok 2019), vzhľadom na túto skutočnosť zamestnancovi 
vznikla škoda z dôvodu, že mu prepadla dovolenka v rozsa-
hu 20 dní (t. j. za kalendárny rok 2018) a zamestnanec má 
nárok na náhradu škody, ktorú ste mu spôsobili. Za nevyčer-
pané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť 
zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy s výnimkou, ak túto 
dovolenku zamestnanec nemohol vyčerpať z dôvodu skon-
čenia pracovného pomeru (§ 116 ods. 2 ZP).

Zamestnávateľ v zmysle § 192 Zákonníka práce zodpovedá 
vo všeobecnosti zamestnancovi za škodu, ktorá mu vznik-
la porušením právnych povinností alebo úmyselným kona-
ním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh alebo 
v priamej súvislosti s ním. Zamestnanec má právo v tejto veci 

Správne odpovede z testu na strane 15-17.
1. c) [ zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 2 ods.1)]; 2. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 3 písm. a)]; 3. b) [zákon 
č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 5 ods.1)]; 4. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 5 ods. 2 písm. d)]; 5. b) [zákon č. 124/2006 
Z. z. o BOZP v § 5 ods. 2 písm. g)]; 6. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods.1 písm. a)]; 7. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. b)]; 8. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. c)]; 9. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. d)]; 10. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. e)]; 11. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. d)]; 12. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. d)]; 13. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. d)]; 14. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. g)]; 15. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. h bod 2)]; 16. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. i)]; 17. a) [zákon č. 124/2006 
Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. k)]; 18. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. l)]; 19. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. n)]; 20. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. o)]; 21. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. 
o BOZP v § 6 ods. 1 písm. q)]; 22. b) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. r bod 1)]; 23. b) [zákon č. 124/2006 
Z. z. o BOZP v § 6 ods. 1 písm. r bod 3)]; 24. c) [zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP v § 6 ods. 2 písm. a)]; 25. c) [zákon č. 124/2006 
Z. z. o BOZP v § 6 ods. 2 písm. b)].
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(v spôsobení škody, ktorá mu vznikla z dôvodu prepadnutej 
dovolenky za kalendárny rok 2018) obrátiť sa na súd, ktorý 
prejednáva a rozhoduje o nárokoch vzniknutých z pracovno-
právnych vzťahov (§ 14 ZP).

Na základe uvedeného možno konštatovať, že zamestnan-
covi nárok na 20 dní nevyčerpanej dovolenky za kalen-
dárny rok 2018 prepadol, a ak zamestnanec napr. opä-
tovne nevyčerpal do konca kalendárneho roka 2020 ani 
dovolenku za kalendárny rok 2019, v januári 2021 ste ako 
zamestnávateľ povinný poskytnúť mu náhradu mzdy za časť 
dovolenky, ktorá presiahla štyri týždne základnej výmery do-
volenky. To znamená, že ak celková výmera dovolenky za ka-
lendárny rok 2019, ktorú nevyčerpal je (opätovne) päť týž-
dňov, t. j. 25 dní, máte povinnosť v januári 2021 zamest-
nancovi poskytnúť náhradu mzdy za jeden týždeň dovolenky 
(t. j. za kalendárny rok 2019), avšak opätovne zamestnanco-
vi vznikla škoda, za ktorú ste ako zamestnávateľ vo všeobec-
nosti v zmysle § 192 ZP zodpovedný, pretože mu opätovne 
20 dní dovolenky za kalendárny rok 2019 prepadol. Zároveň 
treba zdôrazniť, že zamestnancovi už v žiadnom prípade ne-
vzniká (v roku 2020) nárok na poskytnutie náhrady mzdy za 
5 dní dovolenky za kalendárny rok 2018, pretože nárok na 
20 dní nevyčerpanej dovolenky za kalendárny rok 2018 mu 
už prepadol. �
Na otázku odpovedala: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Zdroj: www.otazkyodpovede.sk


