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Zoznam smerníc Európskeho Spoločenstva, 

ktoré boli prebrané do právnych predpisov Slovenskej republiky súvisiacich s bezpečnosťou a 

ochranou zdravia pri práci 

Právne predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri 

práci 

(aproximačné) 

Prebrané právne akty (ES) 

NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR 

č. 555/2006 Z. z. 

Smernica Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie 

pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (Ú. v. EÚ 

L 042, 15.2.2003, s. 38-44). 

NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení NV SR 

č. 629/2005 Z. z. 

Smernica Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia 

pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) 

(Ú. v. ES L 177, 6.7.2002). 

NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 

Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov 

pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná 

smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) (Mimoriadne vydanie 

Ú. v. EÚ, 05/zv. 1). 

Smernica Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z 

vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle 

článku 8 smernice 80/1107/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 1). 

Smernica EP a Rady 2003/18/ES z 27.marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia 

účinkom azbestu pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 4). 

NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 

jednotkami 

Smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami 

(piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 1.). 
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NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami 

Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách 

na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri 

ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1). 

NV SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o 

minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa 

vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel 

(elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 

1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú. v. EÚ L 179, 

29. 6. 2013). 

NV SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri 

práci 

 

 

Smernica EP a Rady 2000/54/ES z 18.septembra 2000 

o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým 

faktorom pri práci (Mimoriadne vydanie Ú v. EÚ, 5/zv. 4.). 

Smernica Rady 2010/32/EÚ z 10.mája 2010, ktorou sa vykonáva Rámcová 

dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom a 

zdravotníckom sektore, uzatvorená medzi HOSPEEM a EPSU (Ú. v. EÚ, L 

134, 1.6.2010). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29.apríla 2004 o 

ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov 

alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 

ods. 1 smernice 89/391/EHS) /kodifikované znenie/ Mimoriadne vydanie Ú. 

V. EÚ, kap. 5/zv. 5). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, 

ktorou sa menia smernice rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť 

ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 

zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 

2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci 

(Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017). 
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Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú 

požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky 

obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 296, 7. 11. 

2013). 

Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú 

základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi 

v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 

2003/122/Euratom (Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2014). 

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 

podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 

183, 29. 6. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

18882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), v znení 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. 

EÚ L 165, 27. 6. 2007), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008). 

Smernica 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na 

zaistenie bezpečnostných a /alebo zdravotných označení pri práci (deviata 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. 

ES L 245, 26. 8. 1992), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 165, 27. 6. 2007), v znení smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 

65, 5. 3. 2014). 

 

NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení 

neskorších predpisov 

Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci 

(štrnásta samostatná smernica podľa článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3). 

Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý 

zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na 

vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti 

pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0039:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0024:SK:HTML


4 
 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3). 

Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných 

limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane 

pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, 

fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. 

EÚ, 05/zv. 1).  

Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje 

druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci 

na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú 

smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 038, 9. 2. 2006). 

Smernica Komisie 2009/161/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa ustanovuje 

tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na 

vykonanie smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Komisie 2000/39/ES (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009). 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, 

ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť 

ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 

zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014). 

Smernica Komisie (EÚ) 2017/164 z 31. januára 2017, ktorou sa ustanovuje 

štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci podľa 

smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 

2000/39/ES a 2009/161/EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 1.2.2017). 

NV SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a 

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému 

žiareniu 

Smernica EP a Rady 2006/25/ES z 5.apríla 2006 o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov 

rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS). (Ú. 

v. EÚ L 114, 27.4.2006) 

NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení NV 

SR č. 104/2015 Z. z. 

 

Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na 

zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci 

(9. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 

(Ú. v. ES L 245, 26.8.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv.2). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0322:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980L1107:SK:HTML
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, 

ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť 

ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 

zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014). 

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na pracovisko 

 

 

Smernica Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 

o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku 

(prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.). 

NV SR č. 117/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti 

a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov 

 

 

 

Smernica Rady 92/91/EHS z 3. novembra 1992 

o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov pri ťažbe nerastov vŕtaním. Úradný vestník Európskych 

spoločenstiev, L 348, uverejnený 28. novembra 1992, strany 0009 až 0024. 

Smernica Rady 92/104/EHS z 3. decembra 1992 

o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia zamestnancov pri povrchovej a podzemnej ťažbe nerastov. Úradný 

vestník Európskych spoločenstiev, L 404, uverejnený 31. decembra 1992, 

strany 0010 až 0025. 
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NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 

prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica Rady 89/655/EHS z 30. novembra 1989 

o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní 

pracovných zariadení pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v 

zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), (Mimoriadne vydanie Ú. v. 

EÚ, 05/zv.1) v znení Smernice Rady 95/63/ES z 5. decembra 1995, ktorou sa 

mení a dopĺňa smernica 89/655/EHS o minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov 

pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 

smernice 89/391/EHS), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv.2) a v znení 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/45/ES z 27. júna 2001, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/655/EHS o minimálnych 

požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných 

prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle 

článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

05/zv.4). 

NV SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom 

prostredí 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/92/ES zo 16. Decembra 1999 

o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pracovníkov potenciálne ohrozených výbušným prostredím (15. samostatná 

smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 3). 

NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách 

na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov 

Smernica Rady 89/656/EHS z 30.novembra 1989 

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie 

osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia 

samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 05/zv. 1). 

NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko 
 

Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo 

lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle 

článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 

5/zv. 2.). 

 


