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Informácia o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej úrazovosti, 

chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky za rok 2021 

 

1. Úvod 

 

Informácia o hodnotení stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

„BOZP“), pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce  

príslušníkov a zamestnancov v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) za rok 2021 bude súčasťou „Správy o stave ochrany práce a o činnosti 

orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2021“, ktorú predkladá minister práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rokovanie vlády Slovenskej republiky 

v súlade s upraveným termínom úlohy  B.3. uznesenia vlády  Slovenskej republiky č. 475 

z 11. júna 2003  v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 624 z 9. septembra 

2009. 

 

Hodnotenie stavu BOZP a pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení 

zdravia pri vykonávaní služobných činností príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (ďalej len 

„príslušníci“), zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu alebo súvisiacu s vykonávaním 

štátnej služby, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo súvisiacu 

s vykonávaním práce vo verejnom záujme a zamestnancov v pracovnom pomere podľa 

Zákonníka práce (ďalej len „zamestnanec“) je obsahovo zamerané na zisťovanie 

kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov riadenia BOZP v podmienkach ministerstva 

a obsahuje aj informácie o služobných a pracovných úrazoch a iných poškodení zdravia 

súvisiacich s pracou. Aj v roku 2021 vplyv na činnosť inšpekcie práce ministerstva mala 

mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19.  

 

Hodnotenie tohto stavu má funkciu poznávaciu (základnú), motivačnú, funkciu spätnej 

väzby, informačnú a funkciu tvorby sociálnej klímy v útvaroch a na pracoviskách 

ministerstva. Keďže sa dotýka všetkých pracovných aktivít ministerstva, je nevyhnutné 

využiť a zosúladiť získané poznatky s celkovým systémom riadenia. 

 

 

2. Inšpektorát práce ministerstva 

 

Inšpekciu práce nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, právnych predpisov 

a ostatných predpisov na zaistenie BOZP vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného 

prostredia v útvaroch ministerstva vykonáva jeho vlastný útvar – oddelenie inšpekcie práce 

a požiarneho dozoru sekcie krízového riadenia ministerstva (ďalej len „inšpektorát práce 

ministerstva“) s celoštátnou pôsobnosťou v súlade s § 138 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 

službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej 

a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

a podľa § 2 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o  inšpekcii práce a o  zmene a doplnení zákona 
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č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších nariadení (ďalej len „nariadenie ministerstva č. 39/2015“) 

a podľa nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky  č.  58/2014   o  inšpekcii  práce   

(ďalej  len  „nariadenie   ministerstva č. 58/2014“). Súčasťou činnosti inšpektorátu práce 

ministerstva je aj vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie týchto predpisov a za 

nedodržiavanie záväzkov vyplývajúcich platných kolektívnych zmlúv.  

 

Inšpektorát práce ministerstva je pri výkone svojej inšpekčnej činnosti nezávislý. Pre 

celý rezort ministerstva v roku 2021 výkon činnosti inšpektorátu práce ministerstva 

zabezpečovali iba štyria inšpektori práce, z ktorých jeden inšpektor práce je súčasne hlavným 

inšpektorom práce a vedúcim oddelenia. Inšpektorát práce ministerstva, vzhľadom  na výkon 

aj iných činností, ktoré má v portfóliu (výkon požiarnej ochrany v  stavbách pre bezpečnosť 

štátu ministerstva, uplatňovanie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien ministerstva,  vyšetrovanie príčin 

vzniku služobných a pracovných úrazu, ktorými bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na 

zdraví)  je trvale personálne poddimenzovaný. 

 

Výkon inšpekcie práce je založený najmä na konfrontácii bezpečnostno-technického 

stavu objektov a pracovísk, pracovných prostriedkov, pracovného prostredia, služobných 

a pracovných činností s požiadavkami vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných 

právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Takto zdanlivo jednoducho formulovaný 

predpoklad však obsahuje sústavu zložitých vzťahov a postupov, ktorých vhodné uplatnenie 

sa odzrkadľuje v kvalite výkonu inšpekcie práce s následným vplyvom na kvalitu 

bezpečnostných charakteristík práce príslušníkov a zamestnancov. 

 

Inšpekciu práce ministerstva môžeme definovať ako výkon činnosti inšpekčného orgánu 

štátnej správy, ktorá je jednou z významných foriem aktívnej spoluúčasti štátu na tvorbe 

štátnej politiky práce, ktorá svojim regulačným, kontrolným, poradenským, preventívnym a 

represívnym pôsobením presadzuje aktuálne potreby ochrany príslušníkov a zamestnancov pri 

práci. 

Inšpekcia práce je odvodená od funkcie štátu vytvárať, realizovať a prehodnocovať 

štátnu politiku práce, v rámci ktorej štát vytvára komplexný funkčný systém pre zabezpečenie 

ústavných práv účastníkov pracovného procesu. 

 

 

3. Ciele a priority inšpektorátu práce ministerstva 

 

Prostredníctvom inšpektorátu práce ministerstva v oblasti BOZP sa presadzuje funkcia 

štátnej politiky, ktorá je verejným (celospoločenským) záujmom a ktorú ministerstvo 

prezentuje ako  

a) vyžadovanie plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení všeobecne záväzných 

právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP od príslušných nadriadených 
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a vedúcich zamestnancov ministerstva, ktoré sú založené najmä na zisťovaní, posúdení 

a hodnotení úrovne bezpečnostných ukazovateľov daného systému riadenia BOZP, 

b) uplatňovanie účinných foriem prevencie proti vyskytujúcim sa negatívnym faktorom 

práce pôsobiacich na zdravie príslušníkov a zamestnancov, 

c) uplatňovanie oprávnených záujmov ministerstva ako zamestnávateľa, ale aj príslušníkov 

a zamestnancov, 

d) poradenstvo a poskytovanie informácií, námetov a odporúčaní zodpovedným 

funkcionárom, vedúcim zamestnancom, príslušníkom a zamestnancom, 

e) účinné presadzovanie, resp. vynucovanie plnenia bezpečnostných požiadaviek 

v nevyhnutných prípadoch, 

f) pozitívne ovplyvňovanie a stimulovanie zodpovedných funkcionárov, vedúcich 

zamestnancov, príslušníkov a zamestnancov. 

 

Strategickým cieľom inšpektorátu práce ministerstva je prispieť k realizácii primárneho 

záujmu štátu, ktorým je zabezpečenie rovnováhy medzi ekonomickými záujmami štátu na 

jednej strane a zdravím príslušníkov a zamestnancov, pracovnou schopnosťou a ochranou ich 

práce na strane druhej. 

 

Rámcovým cieľom inšpektorátu práce ministerstva je svojou činnosťou aktívne 

prispievať 

a) k vytváraniu bezpečného a zdraviu neškodného pracovného prostredia, ktoré 

minimalizuje možnosť ohrozenia fyzického a psychického zdravia a sociálneho ohrozenia 

príslušníka a zamestnanca, 

b) k všestrannému skvalitňovaniu služobných a pracovných podmienok, 

c) k rešpektovaniu požiadaviek ustanovujúcich štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti 

s výkonom štátnej služby, pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s výkonom  práce, 

upravené predovšetkým zákonom o štátnej službe, zákonom o verejnej službe, 

Zákonníkom práce, v nadväznosti na služobné predpisy príslušníkov, 

d) ku zmene kultúry BOZP ako nevyhnutnej podmienky kultúry štátnej služby a práce, 

e) k rozširovaniu informovanosti a prehlbovaniu vedomostí riadiacich funkcionárov 

a vedúcich zamestnancov, príslušníkov a zamestnancov smerujúcich k zvýšeniu 

bezpečnostnej úrovne práce, k znižovaniu výskytu pracovných rizík a porušovania 

predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. 

 

Cieľom je najmä zabezpečiť aktívne pôsobenie inšpektorátu práce ministerstva 

a zlepšenie celkového prístupu všetkých zainteresovaných osôb (riadiacich funkcionárov, 

vedúcich zamestnancov, príslušníkov a zamestnancov) pri vytváraní optimálnych podmienok 

na výkon štátnej služby a práce a na zmenu kultúry štátnej služby a práce. 

 

Paralelným cieľom je zníženie strát (škôd) v dôsledku služobných úrazov, pracovných 

úrazov, chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia z práce a zníženie škôd 

spôsobených poruchami na technických zariadeniach. 
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Uvedené ciele sledujú zámer všestranne skvalitňovať ochranu príslušníka 

a zamestnanca v jeho služobnej alebo pracovnej pozícii a to prostredníctvom presadzovania 

obligatórnych opatrení a aplikáciou vhodných progresívnych metód dozoru. Neustále 

zlepšovanie BOZP je základným princípom nového prístupu, reprezentovaného Európskou 

úniou v rámcovej smernici č. 89/391/EHS „o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci“ v nadväznosti na plnenie úloh Stratégie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2021 až 2027 

a programu jej realizácie na roky 2021 – 2023. 

 

 

4. Prehľad dozorovaných subjektov 

 

Inšpektorát práce ministerstva v roku 2021 pri výkone svojej činnosti postupoval podľa 

pokynu generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 1 z 26. februára 2021, ktorým sa vydáva „Ročný plán hlavných úloh sekcie 

krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021“. Počas roka boli 

realizované aj mimoriadne úlohy, súvisiace s preventívnymi opatreniami proti ochoreniu 

COVID-19. 

 

Výkon inšpektorátu práce ministerstva sa v roku 2021 sústredil na  objekty a útvary 

krajských riaditeľstiev Policajného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bol 

zameraný predovšetkým na: 

 dodržiavanie právnych predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv pre 

účely vytvorenia bezpečných pracovných podmienok, 

 dodržiavanie pracovnoprávnych vzťahov, 

 vedenie evidencie registrovaných pracovných a služobných úrazov, 

 obsluhu technických zariadení (zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť), 

 vedenie evidencie vyhradených technických zariadení (podľa prílohy č. 4 vyhlášky 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.“), 

 vedenie sprievodnej technickej dokumentácie technických zariadení vrátane dokladov 

o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach (odborných prehliadkach, odborných 

skúškach a úradných skúškach), 

 vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradených 

technických zariadení v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, 

 spôsob zabezpečenia vykonania kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení 

a odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou, 

 kontrolu činnosti zamestnancov bezpečnostnotechnickej služby ministerstva, 

 kontrolu dokumentácie, záznamov a iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie 

práce. 
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Zistené nedostatky z protokolov inšpektorátu práce ministerstva, sú súčasne zdrojom 

pre výkon činnosti bezpečnostnotechnickej služby ministerstva a pre prevádzkové útvary – 

centrá podpôr ministerstva v sídle krajov. 

 

Činnosť inšpektorátu práce ministerstva v roku 2021 bola ovplyvnená uzneseniami 

vlády Slovenskej republiky o vyhláseniach mimoriadnej situácie, núdzového a výnimočného 

stavu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného 

korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Preto nie všetky úlohy boli 

inšpektorátom práce ministerstva vykonané v takom rozsahu, ako boli naplánované. 

  

 

5. Zistenia inšpektorátu práce ministerstva v kontrolovaných subjektoch 

 

V uplynulom roku sa inšpektorát práce ministerstva, ako účastník stavebných   konaní 

podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zúčastnil na 25 stavebných konaniach 

Stavebného úradu ministerstva (kolaudačných konaní stavieb, konaní spojených so zmenou 

účelu užívania stavieb a konaní spojených so zmenou účelu užívania časti stavieb, konania 

o odstránení stavby s miestnym zisťovaním, stavebných konaní spojených s miestnym 

zisťovaním, ...). V rámci týchto stavebných konaní si inšpektori práce ministerstva uplatnili 

71 požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 

K najčastejšie zisteným nedostatkom patrilo: 

a) neposúdenie projektových dokumentácií na účely stavebných konaní (pre stavebné 

povolenia) oprávnenou právnickou osobou, 

b) neodstránenie nedostatkov a upozornení z odborných stanovísk k projektovej 

dokumentácii stavby vydaných oprávnenou právnickou osobou podľa § 18 ods. 5 zákona 

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 č. 124/2006 Z. z.“), 

c) neposúdenie konštrukčných dokumentácií vyhradených technických zariadení 

oprávnenou právnickou osobou, 

d) neodstránenie nedostatkov a upozornení z odborných stanovísk vydaných oprávnenou 

právnickou osobou ku konštrukčnej dokumentácii vyhradených technických zariadení 

v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MPSVR 

SR č. 508/2009 Z. z., 

e) nevypracovanie plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhodnotenia 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú 

z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach 

projektových dokumentácií stavieb, 

f) neohlásenie začatia stavebných prác stavebníkmi inšpekcii práce ministerstva v zmysle 

platnej legislatívy, 

g) chýbajúce alebo poškodené bezpečnostné označenia na pracoviskách, časté používanie 

označení, ktoré nie sú v súlade s platnou legislatívou, 
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h) chýbajúce vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri posúdení rizika a návrh ochranných 

opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v projektových dokumentáciách (ich 

častiach ako napr.: časť „profesie“ Vykurovanie, ...), 

i) chýbajúce zatriedenie vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) 

v projektových dokumentáciách v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., 

j) neoznačenie rozvodných skríň elektrickej inštalácie menovitými údajmi (napäťovej 

hladiny a frekvencie), chýbajúce vybavenie jednopólovými schémami, 

k) chýbajúce protokoly o určení vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia vypracované 

odbornou komisiou, ktoré sú súčasťou odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ 

elektrických, 

l) nepredložené úradné skúšky VTZ tlakových, zdvíhacích a plynových, 

m) nepredložené  správy odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ, 

n) nepredložené  správy odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení 

elektrických (elektrické inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej 

elektriny a atmosférickej elektriny), 

o) nevyhotovenie bleskozvodnej sústavy na dočasnej kontajnerovej stavbe, 

p) chýbajúce návody na obsluhu zvislých sekčných brán s elektrickým pohonom, 

q) chýbajúce bezpečnostné značenie (šrafovanie) zvislých sekčných brán s elektrickým 

pohonom ako aj hrán rohov vstupov týchto brán, 

r) chýbajúca odborná spôsobilosť na obsluhu VTZ a technických zariadení oprávnenou 

osobou.  

 

Napriek tomu, že inšpektorát práce ministerstva každoročne na útvaroch ministerstva 

vykonáva dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 

BOZP a nariaďuje opatrenia v oblasti prevádzky a bezpečnosti vyhradených technických 

zariadení a technických zariadení a bezpečnostnotechnická služba ministerstva deklaruje 

výkon poradenskej činnosti v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných 

a vzdelávacích úloh pri zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných 

priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov 

a pracovného prostredia, v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov sa tieto nedostatky 

neodstraňujú v zákonných lehotách. 

 

Inšpektorát práce ministerstva v roku 2021 posúdil projektové dokumentácie stavieb 

a vydal záväzné a odborné stanoviská k pätnástim (15) stavbám ministerstva so štyridsiatimi 

šiestimi (46) zistenými nedostatkami. Dvanásť (12) odborných stanovísk bolo vydaných z 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a jedenásť (11) odborných stanovísk 

bolo vydaných z protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS). 

 

V roku 2021 inšpektorát práce ministerstva vykonal inšpekciu práce – dozornú činnosť, 

na štyroch riaditeľstvách policajného zboru (ďalej len „KR PZ“), a to v objektoch útvarov KR 

PZ Trnava (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Galanta a Obvodné oddelenie Policajného 

zboru Piešťany), KR PZ Košice (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Trebišov a Obvodné 

oddelenie Policajného zboru Moldava nad Bodvou), KR PZ Žilina (Okresné riaditeľstvo 



9 

 

Policajného zboru Martin a Obvodné oddelenie Policajného zboru Čadca) KR PZ Banská 

Bystrica (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brezno a Obvodné oddelenie Policajného 

zboru Banská Štiavnica).  Pri výkone dozornej činnosti inšpektorát práce 

ministerstva  postupoval podľa článku 37 ods. 2 písm. e), bod 1., 3. až 6. nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie ministerstva 

č. 39/2015“) a čl. 3 a 5 nariadenia ministerstva č. 58/2014 o inšpekcii práce. V týchto 

kontrolovaných objektoch útvarov bolo zistených stoštyridsaťtri (143) porušení dodržiavania 

právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

 

K najzávažnejším nedostatkom patrili: 

a) chýbajúca sprievodná technická dokumentácia a dokumentácia o prevádzke vyhradených 

technických zariadení, ktoré ustanovujú základné požiadavky na zaistenie BOZP, 

b) chýbajúce interné predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP vypracované 

bezpečnostnotechnickou službou ministerstva pre jednotlivé útvary ministerstva v súlade 

s platnou legislatívou BOZP, 

c) neoverovanie bezpečnosti VTZ úradnými skúškami a odbornými prehliadkami 

a odbornými skúškami v predpísaných lehotách a neodstraňovanie nedostatkov zistených 

týmito prehliadkami a skúškami, 

d) zlý technický stav prevádzkových budov a objektov a prevádzkových priestorov, napr. 

vonkajšie a vnútorné omietky, poškodené podlahy (nerovnosť, poškodený kryt), 

poškodené rámy a krídla okien, 

e) poškodenie schodísk - prvý (nástupný) a posledný (výstupný) stupeň v každom ramene 

nie je rozoznateľný od okolitej podlahy, povrch stupňov nemá protišmykovú úpravu, 

vyštrbené stupne schodov, 

f) chýbajúci dozorcovia výťahov a výťahoví technici pre všetky typy výťahov písomne 

určení prevádzkovateľom, 

g) chýbajúce označenia regálov štítkami s uvedením najväčšej nosnosti bunky a s počtom 

buniek v stĺpci; regály nie sú skontrolované pred uvedením do prevádzky, po každom 

premiestnení a prestavení a najmenej 1x za rok, či zodpovedajú bezpečnej prevádzke 

z hľadiska stability, pevnosti spojov zvislosti a vodorovnosti, 

h) chýbajúce držadlá na schodištiach aspoň na jednej strane, 

i) neodstraňovanie nedostatkov zistených pri výkone dozorných činností inšpektorátom 

práce ministerstva v určených lehotách, 

j) nedostatočný systému údržby a opráv, predovšetkým neodstraňovanie nedostatkov 

z odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ,  

k) poverení zamestnanci územne príslušných centier podpôr nezasielajú správy o odstránení 

nedostatkov bezpečnostným technikom a technikom požiarnej ochrany podľa aktuálnej 

rajonizácie v zmysle usmernenia zo dňa 22. 08. 2014 o zabezpečovaní revízií, kontrol, 

odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, 

elektrického ručného náradia, elektrických spotrebičov, elektrických požiarnych 

signalizácií, požiarnotechnických zariadení a komínov. 
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Inšpektorát práce ministerstva v roku 2021 posudzoval v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania devätnásť (19) návrhov zákonov a návrhov smerníc Rady 

Európskej únie (ďalej len „Rady EÚ“), ktorými sa menia smernice Európskeho Spoločenstva 

(ďalej len „smernice ES“). Väčšina novelizovaných predpisov alebo nových návrhov zákonov 

nesúvisela s činnosťou inšpektorátu práce ministerstva, preto sme si neuplatnili žiadne 

pripomienky ani doplňujúce návrhy. 

Zásadné a obyčajné pripomienky si inšpektorát práce ministerstva uplatnil pri návrhu 

zákona o výstavbe a pri novelách zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 

práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zákonov. 

Inšpektorát práce ministerstva posudzoval v rámci sekcie krízového riadenia 

ministerstva dvanásť (12) interných predpisov ministerstva; pri troch (3) interných predpisoch 

sme si uplatnili pripomienky a doplňujúce návrhy.  

 

Za minulý rok inšpektorát práce ministerstva vykonala päť mimoriadnych výkonov 

inšpekcie práce (podané podnety), ktoré sa týkali vykonávania práce z domu formou „home 

office“ príslušníkov a zamestnancov ministerstva a nedodržiavania vhodných pracovných 

podmienok a nedodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP. 

Na základe všetkých zistených skutočností inšpektorát práce ministerstva vyhodnotil 

podané podnety ako neopodstatnené. 

 

Poradenská činnosť inšpekcie práce ministerstva bola zameraná predovšetkým 

na odborné informácie a rady, ktoré sa týkali všeobecných zásad prevencie BOZP, 

požiadaviek na pracoviská, na technické zariadenia a vyhradené technické zariadenia, na 

oblasť požiarnej ochrany a evidencie a registrácie služobných a pracovných úrazov. 

 

 

6. Nápravné a sankčné opatrenia inšpektorátu práce ministerstva 

 

V hodnotenom období inšpektorát práce ministerstva kontroloval plnenie opatrení 

z predchádzajúcich výkonov inšpekcií navrhnutých vedúcimi kontrolovaných útvarov 

ministerstva s cieľom presadzovať plánovanie a komplexnosť riešenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, uplatňovanie zásad prevencie a eliminácie nebezpečenstiev, ohrození a rizík 

pri výkone činností príslušníkov a zamestnancov ministerstva. 

 

 

7. Stav  a  vývoj  služobnej  úrazovosti,  pracovnej   úrazovosti  a chorôb  z  povolania 

za rezort ministerstva 

 

Na pracoviskách útvarov ministerstva v roku 2021 došlo k 205 registrovaným 

služobným a pracovným úrazom. V hodnotenom roku nebol evidovaný žiaden smrteľný 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/


11 

 

služobný a pracovný úraz a ani služobný a pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví. Choroba 

z povolania nebola zaevidovaná. 

Môžeme konštatovať, že v roku 2021 došlo k nárastu služobných a pracovných úrazov 

o 3,54 % v porovnaní s rokom 2020. 

Priložený graf interpretuje lineárny trend vývoja služobnej a pracovnej úrazovosti 

príslušníkov a zamestnancov ministerstva za obdobie dvanástich rokov. 

 

Vývoj služobnej a pracovnej úrazovosti za obdobie rokov 2010 až 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Spolupráca inšpektorátu práce ministerstva 

 

Činnosť inšpektorátu práce ministerstva v roku 2021 bola ovplyvnená vyhlásením 

mimoriadnej situácie, núdzových a výnimočných stavov v súvislosti s pandémiou - ochorením 

COVID-19.  

 

Inšpektori inšpektorátu práce ministerstva sa plánovali zúčastniť konferencie 

„Bezpečnosť technických zariadení 2021“ v Demänovskej doline. Konferenciu organizuje 

Technická inšpekcia, a. s.. Na konferencii sa tradične stretávajú manažéri zodpovední za 

bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, špecialisti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní 

technici, inšpektori práce, projektanti, revízny technici, výrobcovia technických zariadení, 

podnikatelia, servisné firmy a ďalší odborníci v danej oblasti, aby si rozšírili poznatky 

o aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení. 

Nepochybne ide o informácie, ktoré väčšina účastníkov využije v aplikačnej praxi v ich 

ďalšom profesijnom pôsobení. 

Inšpektorát práce ministerstva plánoval v roku 2021 účasť inšpektorov na 

„Celoslovenskom aktualizačnom seminári pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi“, ktoré sa organizujú 

v jarnom a jesennom termíne. 
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Cieľom „Celoslovenského aktualizačného seminára pre odborníkov z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred 

požiarmi“ bolo poznať povinnosti zamestnávateľa a riadiaceho personálu v zmysle legislatívy 

v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. 

Seminár pripravuje účastníkov k aplikácii účinných preventívnych opatrení v záujme 

zamestnávateľov, nevyhnutných na zaistenie BOZP v pracovnom procese v zmysle najnovšej 

legislatívy v tejto oblasti. 

Účastníci sa oboznamujú s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov 

v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe. 

Súčasťou obsahového zamerania mala byť aj výmena praktických skúseností z oblasti 

bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia, 

ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“). 

 

„Pracovné stretnutie orgánov dozoru ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 

zborov a inšpekcie práce“ sa v r. 2021 nekonalo vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie 

na území Slovenskej republiky v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona 

vírusom SARS-CoV-2 a v nadväznosti na prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a usmernenia vedúceho hygienika 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 

Traja inšpektori práce absolvovali  aktualizačnú odbornú prípravu pre bezpečnostných 

technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov formou online kurzu v súlade 

s ustanovením § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10 zákona č. 124/2006 Z. z.. 

Program kurzu bol zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného 

prostredia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu 

výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej 

dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len 

„vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.“). 

 

Aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany absolvoval jeden inšpektor 

inšpekcie práce ministerstva v súlade s ustanovením § 11zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“). 

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy bolo oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve 

za posledných päť rokov. 

 

 

9. Hodnotenie stavu ochrany práce a opatrenia na zlepšenie v rezorte ministerstva 

 

V roku 2021 je potrebné pozitívne hodnotiť zvýšený záujem inšpektorov práce, 

bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov o on-line vzdelávanie 

v oblasti BOZP realizované ministerstvom prostredníctvom Centra účelových zariadení 

ministerstva (ďalej len „CÚZ“) a odborným vzdelávaním zabezpečovaným sekciou krízového 

riadenia ministerstva. Táto forma vzdelávania je účinným nástrojom na zvýšenie ich odbornej 
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úrovne, najmä v oblasti legislatívnych zmien všeobecne záväzných právnych predpisov 

a ostatných predpisov a ich aplikácie v podmienkach rezortu. 

 

V hodnotenom období rozsah a kvalita výchovy a vzdelávania BOZP bola negatívne 

ovplyvnená opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý vydával 

opatrenia na ochranu verejného zdravia v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie na 

základe a v rozsahu rozhodnutí prijatých Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky. 

 

V nasledujúcom roku bude potrebné zabezpečiť profesionálnejší a odbornejší prístup 

bezpečnostnotechnickej služby ministerstva k skvalitneniu výchovy a vzdelávaniu v oblasti 

BOZP so zameraním na zvýšenie právneho vedomia všetkých riadiacich príslušníkov 

a zamestnancov útvarov ministerstva, ako aj základných znalostí novoprijatých príslušníkov 

a zamestnancov ministerstva. 

Cieľom je dosiahnuť taký stav úrovne BOZP, aby sa ochrana života a zdravia 

príslušníkov a zamestnancov rezortu ministerstva stala prirodzenou súčasťou služobného 

a pracovného procesu a zaradila sa medzi priority denných povinností každého funkcionára 

a vedúceho zamestnanca ministerstva. 

 

 

10. Prílohy 

 

Inšpektorát práce ministerstva, ako orgán dozoru s celorezortnou pôsobnosťou 

a bezpečnostnotechnická služba Centra bezpečnostnotechnických činností ministerstva, ktorá 

je výkonnou zložkou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

ministerstva, sú organizačne začlenené pod jednu spoločnú sekciu  -  sekciu krízového 

riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čo pôsobí kontraproduktívne a súčasne je 

to v rozpore s platnými právnymi predpismi a nariadeniami ministerstva.  

Inšpektorát práce ministerstva opakovane aj v r. 2021 navrhoval realizovať organizačnú 

a systemizačnú zmenu začlenenia inšpektorátu práce ministerstva pod generálneho tajomníka 

služobného úradu ministerstva alebo pod sekciu personálnych a sociálnych činností a osobný 

úrad ministerstva s tým, že bezpečnostnotechnická služba ministerstva by bola začlenená pod 

sekciu ekonomiky ministerstva. 

Na základe zvýšených kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek na výkon 

dozorných úloh inšpektorátom práce ministerstva, ako aj v dôsledku prijatia zákona 

č. 93/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebné navýšiť 

personálne zdroje oddelenia. V týchto súvislostiach navrhujeme transformovať oddelenie  

inšpekcie práce a požiarneho dozoru na odbor s dvomi oddeleniami, s oddelením inšpekcie 

práce a s oddelením požiarneho dozoru. 

 

Podľa nariadenia ministerstva č. 39/2015 a nariadenia ministerstva č. 58/2014 

inšpektorát práce ministerstva 

 vykonáva inšpekciu práce a plní úlohy inšpektorátu práce na útvaroch ministerstva 

a v zariadeniach ministerstva, útvaroch Policajného zboru a útvaroch Hasičského 
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a záchranného zboru, vykonáva požiarny dozor na ministerstve v stavbách pre 

bezpečnosť štátu, 

 vykonáva štátnu správu v oblasti požiarneho dozoru a ochrany pred požiarmi v rezorte 

ministerstva, 

 kontroluje činnosť zamestnancov bezpečnostnotechnickej služby centra 

bezpečnostnotechnických činností ministerstva a podieľa sa na ich odbornej výchove 

a vzdelávaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 

 podieľa sa na vyšetrovaní príčin vzniku pracovných a služobných úrazov, ktorými bola 

spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, chorôb z povolania a vykonáva ďalšie 

činnosti podľa osobitného predpisu, 

  navrhuje technické, organizačné a iné opatrenia na zlepšenie zisteného stavu 

dodržiavania právnych predpisov a nariaďuje odstránenie zistených nedostatkov 

v určených lehotách zodpovednému vedúcemu, 

 uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a ochrany pred požiarmi pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien pre ministerstvo, 

 posudzuje a vydáva odborné stanoviská a prijíma opatrenia v oblasti prevádzky 

a bezpečnosti technických zariadení na ministerstve, 

 zisťuje, zhromažďuje, spracováva a odovzdáva informácie v oblasti bezpečnosti 

a ochrany práce príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy, 

 navrhuje vedúcim zamestnancom útvarov ministerstva technické, organizačné a iné 

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určených lehotách, 

 spolupracuje s ostatnými štátnymi inšpekčnými a dozornými orgánmi a zabezpečuje 

účasť vymenovaných zamestnancov ministerstva v medzirezortných komisiách 

so zameraním na oblasť ochrany práce vrátane medzinárodnej spolupráce, 

 poskytuje zamestnancom ministerstva a vedúcim zamestnancom útvarov ministerstva 

poradenstvo v rozsahu základných odborných informácií a podieľa sa na vzdelávaní 

v oblasti ochrany práce na ministerstve. 

 

Zoznam výkonov inšpektorátu práce ministerstva v roku 2021: 

 ako účastník stavebného konania sa zúčastnil na 25 stavebných konaniach Stavebného 

úradu ministerstva, v rámci ktorých bolo protokolárne zaznamenaných 71 nedostatkov, 

 posúdil projektovú dokumentáciu a vydal záväzné a odborné stanoviská k 15 stavbám 

ministerstva so 46 zistenými nedostatkami, 

 vykonal inšpekciu práce (dozornú činnosť) na štyroch krajských riaditeľstvách 

policajného zboru kde bolo protokolárne zaznamenaných 143 porušení dodržiavania 

právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, 

 posúdil v rámci medzirezortného pripomienkového konania 19 návrhov zákonov 

a návrhov smerníc Rady EÚ, ktorými sa menia smernice ES; zásadné a obyčajné 

pripomienky si inšpektorát práce ministerstva uplatnil pri návrhu zákona o výstavbe a pri 

novelách zákonov č. 124/2006 Z. z. a č. 125/2006 Z. z., 

 vykonal štyri mimoriadne  výkony inšpekcie práce (podané podnety) týkajúce sa 

vykonávania práce z domu formou „home office“ príslušníkov a zamestnancov 

ministerstva a nedodržiavania vhodných pracovných podmienok a nedodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP, 
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 vypracoval písomné stanoviská k trom odstúpeným podnetom kancelárie ministra vnútra 

a sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu ministerstva,  

 poradenská činnosť bola zameraná predovšetkým na odborné informácie a rady, ktoré sa 

týkali všeobecných zásad prevencie BOZP, požiadaviek na pracoviská, technické 

zariadenia a vyhradené technické zariadenia, na oblasť požiarnej ochrany a evidencie 

a registrácie služobných a pracovných úrazov. 

 

 

11. Prehľad použitých všeobecné záväzných právnych predpisov  

 

 zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, 

 zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 

a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení 

zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

 zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov  pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou hluku v znení neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 
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 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších 

predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 

v znení neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky   č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 395/2006 Z. z. o minimálnych  požiadavkách 

na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení 

neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam 

prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho 

mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so 

špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a 

pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 

zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam 

prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú 

niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov 

v znení neskorších predpisov, 

 nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 416/2005 Z. z. o minimálnych  zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s expozíciou vibráciám v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 neskorších predpisov, 

 vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška    Ministerstva    zdravotníctva    Slovenskej   republiky    č.   542/2007    Z.   z.  

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou 

pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci, 
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 vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. 

o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení 

neskorších predpisov, 

 vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 

Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 

 vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 508/2009 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 

ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška  Slovenského úradu  bezpečnosti práce  a Slovenského banského úradu  č. 208/ 

       1991 Zb. o bezpečnosti práce  a  technických zariadení pri prevádzke, údržbe  a opravách    

       vozidiel, 

 vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 46/2010 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a na obsluhu niektorých technických zariadení. 

 

Prístup k právnym predpisom Slovenskej republiky v ich aktuálnom znení umožňujú 

špecializované internetové stránky: 

http://www.slov-lex.sk 

Prístup k právnym predpisom EÚ umožňuje internetová stránka: 

http://eur-lex.europa.eu 

 

 

Interné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi 

v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 24/2008 a nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 59/2014, 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 50/2014 o zabezpečení pitného 

režimu a ochrane pri zvýšenej záťaži teplom a chladom, 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014 o poskytovaní 

a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 58/2014 o inšpekcii práce, 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2014 o lekárničke prvej 

pomoci, 

http://www.slov-lex.sk/
http://eur-lex.europa.eu/


18 

 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 135/2014 o postupe pri vzniku 

úrazov, nebezpečnej udalosti, závažnej priemyselnej havárie a priznaní choroby 

z povolania, 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších nariadení, 

 nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 154/2015 o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, 

 opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 83/2017 o stratégii bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, 

 pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 5/2016, ktorým sa vydáva metodika na postup inšpektorov práce pri výkone 

inšpekcie práce na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, 

 pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 6/2016, ktorým sa vydáva metodika na postup inšpektorov práce pri 

vyšetrovaní príčin vzniku udalostí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, 

 usmernenie generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky k výkonu činnosti koordinátorov bezpečnosti na staveniskách 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

 pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 1 z 26. februára 2021, ktorým sa vydáva „Ročný plán hlavných úloh sekcie 

krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021“. 

 

Interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú zverejnené vo Vestníku 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na stránke: 

https://infoweb.minv.sk/slavv/index.php?m=10 


