Informácia o nariadení vlády SR č. 110/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
v znení neskorších predpisov,
ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2019
Zmeny oproti pôvodnému zneniu nariadenia vlády SR, ktoré vychádzajú z preberanej smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398
- dopĺňajú sa nové technické smerné hodnoty pre 2 karcinogény a mutagény v pracovnom ovzduší,
ktoré doteraz neboli súčasťou legislatívy SR (brómetylén, ohňovzdorné keramické vlákna),
- dopĺňa sa nový pracovný proces s rizikom chemickej karcinogenity, ktoré doteraz nebol súčasťou
legislatívy SR (práca, pri ktorej dochádza k expozícii respirabilnému prachu kryštalického oxidu
kremičitého, ktorý vznikol pracovným procesom),
- sprísňujú sa technické smerné hodnoty pre 7 karcinogénov a mutagénov, ktoré sú už zavedené
v legislatíve SR,
- zmäkčuje sa (je menej prísna) technická smerná hodnota pre karcinogén a mutagén, ktorý je už
zavedený v legislatíve SR (akrylamid),
- na základe smernice sa zavádza prechodné obdobie do 17. januára 2023, počas ktorého sa budú
uplatňovať pre šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny a pre prach z tvrdého dreva vyššie technické
smerné hodnoty, ako sú smernicou navrhnuté nové prísnejšie technické smerné hodnoty (pomoc
zamestnávateľom),
- zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci po ukončení expozície
karcinogénom a mutagénnom z dôvodov neskorých následkov na zdravie, t. j. u bývalých
zamestnancov exponovaných karcinogénom a mutagénom, ak to zamestnávateľovi nariadi orgán
verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár pracovnej zdravotnej služby.
Benefity novely nariadenia vlády SR
- zlepší sa ochrana zdravia zamestnancov pri práci, resp. zníži sa zdravotné riziko zamestnancov z
expozície karcinogénom a mutagénom zavedením nových technických smerných hodnôt
a revidovaných technických smerných hodnôt v zmysle ich zníženia oproti súčasným technickým
smerným hodnotám; predpokladá sa nižší výskyt ochorení zamestnancov súvisiacich s expozíciou
karcinogénom a mutagénom,
- zavedenie nových technických smerných hodnôt pomáha zamestnávateľom pri určovaní a
posudzovaní zdravotného rizika pri práci s expozíciou konkrétnym karcinogénom a mutagénom v
súvislosti s vykonávaním preventívnych a ochranných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov,
- pomoc zamestnávateľom pri zabezpečovaní účinnej ochrany pri práci s karcinogénmi a mutagénmi
prenikajúcimi cez kožu, ich označením v prílohe č. 2 nariadenia vlády SR,
- preberanou smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 sú zabezpečené rovnaké
podmienky na ochranu zdravia zamestnancov v SR ako vo všetkých štátoch EÚ; zamestnávatelia
v SR môžu profitovať z jasnejších a homogénnejších podmienok v rámci hospodárskej súťaže v
EÚ,
- pozitívny vplyv na základné ľudské práva, najmä pokiaľ ide o právo na spravodlivé a primerané
pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť pracovníkov.
Bratislava, 31.07.2019
Odbor preventívneho pracovného lekárstva
Úrad verejného zdravotníctva SR

