
Nová legislatívna úprava v oblasti ochrany zdravia pri práci, účinná od 1. októbra 2020 

 

1. októbra 2020 nadobudne účinnosť nariadenie vlády SR č. 236/2020 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej 

„novela NV SR  č. 355/2006 Z. z.“). 

 

Do novely NV SR  č. 355/2006 Z. z. sa prebrala  smernica Komisie  (EÚ) 2019/1831, ktorou sa 

stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice 

Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES. 

Novelou NV SR  č. 355/2006 Z. z. sa na základe uvedenej smernice EÚ  dopĺňajú najvyššie prípustné 

expozičné limity (NPEL) pre tri chemické faktory v pracovnom ovzduší, ktoré doteraz neboli súčasťou 

platného NV SR (izoamylalkohol; 4-metylanilín; trimetylamín) a revidujú sa priemerné aj krátkodobé 

NPEL (sú prísnejšie) pre šesť chemických faktorov v pracovnom ovzduší, ktoré v súčasnosti už sú 

súčasťou platného NV SR (n-butylacetát; sek-butylacetát; izo-butylacetát; 2-fenylpropán (kumén); 

chlórmetán; trichlorid-oxid fosforečný).  

 

Do novely NV SR  č. 355/2006 Z. z. sa  doplnila aj nová biologická medzná hodnota pre biologické 

monitorovanie expozície 2-fenylpropánu (kumén), ktorá doteraz nebola súčasťou platného NV SR. 

Z novely NV SR č. 355/2006 Z. z. sú z dôvodu duplicity vypustené NPEL pre formaldehyd 

a tetrakarbonyl niklu, ktoré sú karcinogénnymi faktormi. Technické smerné hodnoty pre formaldehyd 

a tetrakarbonyl niklu sú súčasťou prílohy č. 2 k NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri 

práci v znení NV SR č. 235/2020 Z. z. 

 

Aj novela NV SR č. 355/2006 Z. z. je zosúladená so zmenami vyplývajúcimi zo zákona č. 355/2007 Z. 

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 198/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 21. júla 2020 a ktorým sa zmenila posudková 

činnosti orgánov verejného zdravotníctva pri schvaľovaní prevádzkových poriadkov z hľadiska 

ochrany a podpory zdravia zamestnancov. 

Z ustanovenia § 11 NV SR č. 355/2006 Z. z. sa vypustili slová, ktoré sa týkajú posudkovej činnosti 

orgánov verejného zdravotníctva pri schvaľovaní prevádzkových poriadkov pre pracovné činnosti 

s nebezpečnými chemickými faktormi.  

Pri pracovných činnostiach s nebezpečnými chemickými faktormi zostáva naďalej povinnosťou 

zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok; zamestnávatelia predložia prevádzkový poriadok 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru na pracovisku.     

P o z n á m k a: Uvedenou legislatívnou zmenou nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľov naďalej 

predkladať na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na skladovanie 

a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, 

regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín (§ 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. 

h) zákona č. 355/2007 Z. z.).  


