Informácia o legislatívnej úprave účinnej od 1. júla 2016
Ochrana zdravia pred účinkami elektromagnetického poľa pri práci (nariadenie vlády
SR č. 209/2016 Z. z.)
Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
elektromagnetickému poľu je aproximačným nariadením, čo znamená, že do národnej legislatívy
v plnej miere transponuje požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ.
Táto právna úprava nahrádza predchádzajúce nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. a oproti
minulosti prináša viacej dôležitých zmien.
Hodnoty expozície
Terajšie nariadenie vlády SR rieši len problematiku krátkodobej expozície, pretože v
súčasnosti neexistuje vedecky potvrdený dôkaz príčinnej súvislosti medzi dlhodobou expozíciou
elektromagnetickému poľu a možnými zdravotnými zmenami.
Oproti predchádzajúcemu nariadeniu vlády terajšia právna úprava oveľa detailnejšie člení
hodnoty expozície. V prílohách naradenia vlády sú rozlišované účinky netepelné (príloha č. 2)
a účinky tepelné (príloha č. 3), pre ktoré sú osobitne stanovené akčné hodnoty expozície (AHE)
a limitné hodnoty expozície (LHE). Pre magnetické a elektrické pole sú naviac stanovené aj dolná
a horná akčná hodnota expozície.
Vo všeobecnosti platí, že akčné hodnoty sú hodnoty ustanovené najmä na prijatie
príslušných ochranných opatrení, limitné hodnoty stanovujú úrovne, po prekročení ktorých
sa môžu objaviť zmeny zmyslového vnímania alebo zdravotného stavu.
Výnimky
Na rozdiel od minulosti terajšie nariadenie vlády pripúšťa prekročenie akčných hodnôt
expozície a limitných hodnôt expozície (napr. pri inštalácii, testovaní, používaní, vývoji, údržbe
alebo výskumu zariadení určených na magnet. rezonanciu, ďalej pri uplatňovaní rovnocenného
alebo špecifickejšieho systému ochrany vojenského personálu počas vojenských cvičení alebo v
rámci spoločných operácií a pod.). Toto prekročenie však môže byť len dočasné alebo krátkodobé
a je prípustné len za určitých, nariadením vlády stanovených podmienok, ktoré majú zaručiť
dostatočnú ochranu zdravia zamestnancov.
Prevádzkový poriadok
Nové nariadenie vlády SR špecifikuje aj požiadavky na prevádzkový poriadok, ktorý má
obsahovať najmä posudok o riziku, zoznam zdrojov elektromagnetického poľa, pracovné postupy,
ochranné opatrenia, zoznam zakázaných činností a manipulácií, zoznam oprávnených osôb a spôsob
informovania zamestnancov.
Príručky Európskej komisie osvedčených postupov na vykonávanie smernice
Pre praktické zabezpečenie plnenia požiadaviek európskej smernice a na ňu nadväzujúceho
nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z. z. vydala Európska komisia nezáväzné príručky osvedčených
postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ. Príručky, obsahujúce
- základné informácie o elektromagnetických poliach a ich účinkoch (1. zväzok),
- prípadové štúdie (2. zväzok) a
- informácie určené pre malé a stredné podniky (3. zväzok)
sú dostupné v slovenskom jazyku na internetovej stránke Európskej komisie
http://ec.europa.eu / Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie / Publikácie a dokumenty.

Kategorizácia prác
V nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. budú upravené aj kritériá na určenie
kategórií práce pri nadmernej expozícii elektromagnetickému poľu pri práci. Novela vyhlášky,
ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 98/2016 Z. z., je t.
č. v legislatívnom procese.
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