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Skratka predpisu Názov predpisu  

Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 44/1988 Zb. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 

bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 51/1988 Zb. Zákon SNR č. 51/1988 Zb. Slovenskej národnej rady o 

banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 

v znení neskorších predpisov 

Vyhláška MH SR  

č. 208/1993 Z. z. 

Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na 

kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti 

pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej 

banským spôsobom 

Vyhláška MH SR  

č. 333/1996 Z. z. 

Vyhláška MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

obvody pôsobnosti obvodných banských úradov 

Zákon č. 73/1998 Z. z. Zákon NR SR 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. 200/1998 Z. z. Zákon NR SR č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o 

zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 264/1999 Z. z. Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických  požiadavkách  na 

výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 211/2000 Z. z. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 311/2001 Z. z. 

 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 321/2002 Z. z. Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 328/2002 Z. z. Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 5/2004 Z. z. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení 
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neskorších predpisov 

Zákon č. 650/2004 Z. z. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 82/2005 Z. z. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 475/2005 Z. z. Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 125/2006 Z. z. 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. 221/2006 Z. z. Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších 

predpisov 

Vyhláška MPSVR SR 

č. 500/2006 Z. z. 

Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 

Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

Vyhláška MPSVR SR 

č.  356/2007 Z. z. 

Vyhláška MPSVR SR 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 

Zákon č. 462/2007 Z. z. 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 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. 514/2008 Z. z. Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 

priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Vyhláška MPSVR SR  

č. 508/2009 Z. z. 

Vyhláška MPSVR SR 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 



5 
 

za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 9/2010 Z. z. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 

látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 136/2010 Z. z. Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Zákon č. 258/2011 Z. z. Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého 

do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Zákon č. 333/2011 Z. z. Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov 

Nariadenie vlády SR  

č. 298/2012 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č. 298/2012 Z. z. o systéme 

identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie 

v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 58/2014 Z. z. Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných 

predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 307/2014 Z. z. Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Nariadenie vlády SR 

č. 70/2015 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní 

pyrotechnických výrobkov na trhu 

 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 

Zákon č. 128/2015 Z. z. Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 351/2015 Z. z. Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci 

pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní 

služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 422/2015 Z. z. Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní 

a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Nariadenie vlády SR 

č. 131/2016 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č. 131/2016 Z. z. o sprístupňovaní 

výbušnín na civilné použitie na trhu 
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Zákon č. 51/2017 Z. z. Zákon č. 51/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony 

Zákon č. 55/2017 Z. z. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 94/2017 Z. z. Zákon č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 56/2018 Z. z. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, 

sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 35/2019 Z. z. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. 

z. 

Zákon č. 54/2019 Z. z. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti 

Vyhláška MZ SR č. 220/2019 

Z. z. 

Vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

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 

neskorších predpisov 

Vyhláška MZ SR č. 227/2019 

Z. z. 

Vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o 

ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 

Nariadenie vlády SR č. 

235/2020 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č. 235/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie vlády 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 

Nariadenie vlády SR č. 

236/2020 Z. z. 

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 

Nariadenie vlády SR č. 

333/2020 Z. z. 

Nariadenie vlády SR č. 333/2020 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane 

zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou biologickým faktorom pri práci 
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Zoznam  použitých skratiek: 

ABT   autorizovaný bezpečnostný technik  

AZZZ  SR Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR  

BČ   banská činnosť   

BOZP    bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

BP  bezpečnosť prevádzky  

BTS  bezpečnostnotechnická služba  

CÚZ  Centrum účelových zariadení  

ČVBS  činnosť vykonávaná banským spôsobom  

EÚ  Európska únia  

FR SR  Finančné riaditeľstvo SR  

HaZZ   Hasičský a záchranný zbor 

HBÚ  Hlavný banský úrad  

HIP  hlavný inšpektor práce  

HZS  Horská záchranná služba  

CHzP  choroba z povolania  

IMI informačný systém o vnútornom trhu 

IP a PD  inšpekcia práce a požiarneho dozoru  

ISOP  informačný systém ochrany práce  

IVPR  Inštitút pre výskum práce a rodiny  

IŽP SR  Inšpekcia životného prostredia SR  

KOZ  SR Konfederácia odborových zväzov SR  

KSS (Knowledge Sharing Site) sieť pre rýchlu výmenu informácií SLIC 

LPP  lekárske preventívne prehliadky  

MDaV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  

MF SR  Ministerstvo financií SR  

MH SR  Ministerstvo hospodárstva SR  
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MO SR  Ministerstvo obrany SR  

MPSVR SR  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

MV SR  Ministerstvo vnútra SR  

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva SR  

MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia SR  

NDS národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

NIP  Národný inšpektorát práce  

NV SR nariadenie vlády SR 

OBÚ obvodný banský úrad 

OdKEIPDIP MO SR -  odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozorov 

                        a inšpekcie práce MO SR 

SEKO MO SR - sekcia kontroly MO SR 

OKEČ  odvetvová klasifikácia ekonomických činností  

OOPP  osobné ochranné pracovné prostriedky  

OPaOS  odborné prehliadky a odborné skúšky  

OPO  oprávnená právnická osoba  

OS SR  Ozbrojené sily SR  

OZ PBGN  Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR  

PPL  preventívne pracovné lekárstvo  

PPLaT  preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia  

PPV   pracovnoprávne vzťahy  

PÚ  pracovný úraz  

PZ SR Policajný zbor SR 

PZS  pracovná zdravotná služba  

RPÚ  registrovaný pracovný úraz  

RÚVZ  regionálny úrad verejného zdravotníctva  

SIS  Slovenská informačná služba  

SIŽP SR Slovenská inšpekcia životného prostredia SR 
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SK NACE  štatistická klasifikácia ekonomických činností  

SLIC  (Senior Labour Inspectors Commitee) Výbor vrchných predstaviteľov 

inšpekcie práce   

SLvD   sociálna legislatíva v doprave  

SOI  Slovenská obchodná  inšpekcia  

správa  Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti 

inšpekcie práce za rok 2021  

SPÚ  smrteľný pracovný úraz  

SR  Slovenská republika   

STN  Slovenská technická norma    

Stratégia BOZP v SR - Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej 

republike na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie 

SUIP  Státní úřad inspekce práce  

SÚTN  Slovenský ústav technickej normalizácie  

SZČO  samostatne zárobkovo činná osoba  

SZVK  Slovenské združenie výrobcov kameniva  

ŠZD štátny zdravotný dozor  

TD trhový dohľad 

ŤUZ  ťažká ujma na zdraví  

TZ  technické zariadenia  

ÚVZ SR  Úrad verejného zdravotníctva SR  

VaVZ  výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce  

VIP  vedúci odboru inšpekcie práce  

VTZ  vyhradené technické zariadenia  

VÚHE  Vojenský ústav hygieny a epidemiológie Bratislava MO SR 

V4 vyšehradská štvorka  

ZPÚ závažný pracovný úraz 

ZVaJS  Zbor väzenskej a justičnej stráže  

 


