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PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE OBLASŤ 

 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI  
 
� Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
� Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 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 neskorších 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. 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. 

� Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

� Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

� 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. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

� Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 356/2007 Z.z. , o 
projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní 
vedomostí účastníkov  

� Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z.z., ktorou 
sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze  

� Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o 
ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 

� Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou umelému optickému žiareniu  

� Nariadenie vlády SR č 79/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo 
plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody  

� Nariadenie vlády SR 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 SR č. 253/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami 
súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci  

� Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko  

� Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami  

� Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami  

� 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. 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. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci  

� Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  

� Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  

� Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  

� Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko  

� Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou vibrácií v znení neskorších predpisov  

� Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a 
pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám a 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  

� Nariadenie vlády SR 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  

� Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z.z., o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom 
rozsahu napätia  

� Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové 
zariadenia. 



� Nariadenie vlády SR č. 176/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné 
tlakové zariadenia 

� Nariadenie vlády SR č. 328/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
č.513/2001 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a 
postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby  

� Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia 
a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z. ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v 
znení neskorších predpisov  

� Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné 
prostriedky. 

� Nariadenie vlády SR č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a 
ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom 
výbuchu v znení nariadenia vlády SR č. 296/2002 Z. z.  

� Nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení 
neskorších predpisov  

� Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších 
predpisov  

� Vyhláška MPSVaR SR č. 45/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 

� Vyhláška MPSVaR SR 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  

� Vyhláška MPSVaR 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 za vyhradené technické zariadenia 

� Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. 12. 1985 o záznamovom zariadení v 
cestnej doprave v platnom znení Nariadenia Rady (ES) č. 2135/98 z 24. 9. 1998, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v 
cestnej doprave a smernica 88/599/EHS, ktorá sa týka uplatňovanie nariadení 
(EHS) č. 3820/85 a (EHS) 3821/85 v platnom znení. 

� Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. 3. 2006 o 
harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú 
cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a 
(ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85. 



� Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. 12. 2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o 
zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 
a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES v platnom znení 

� Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z  9. júla 2008 , 
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych 
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 
uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 
3052/95/ES. Text s významom pre EHP. 

� Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s 
uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 

 
 
PRACOVNOPRÁVNE PREDPISY 
  
� Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  
� Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
� Zákon č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov  
� Nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z.z., ktorým sa určuje výška minimálnej mzdy  
� Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov  
� Opatrenie MPSVaR č. 632/2008 Z.z., o sumách základnej náhrady za používanie 

cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách  
� Opatrenie MPSVaR č. 110/2009 Z.z. o sumách stravného 
� Opatrenie MF SR č. 517/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné 

sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných 
cestách 

� Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 
� Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov  

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

� Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

� Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 
286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 

� Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 



INÉ PRÁVNE PREDPISY 
 
� Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe  
� Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
� Zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení neskorších predpisov   
� Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
� Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
� Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  
� 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 
 
INTERNÉ PREDPISY 
 
� METODIKA č. 1 pre  výkon  inšpekcie  práce 
� METODIKA č. 2 vyšetrovanie udalostí inšpekciou práce 
� METODIKA č. 4 pre výkon inšpekcie práce pri odoberaní oprávnení a osvedčení 

vydaných Národným inšpektorátom práce a pri odoberaní oprávnení, osvedčení 
a preukazov  podnikateľom a fyzickým osobám  

� METODIKA č. 6 pre výkon inšpekcie práce pri povoľovaní a kolaudácii stavieb 
a ich zmien 

� Metodický pokyn pre výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. 

� Organizačný poriadok IP Prešov 
� Pracovný poriadok IP Prešov 
� Príkaz HIP č. 5/2005 pre uplatňovanie sankčných oprávnení orgánmi inšpekcie 

práce zo dňa 15.11.2005, účinný dňa 1.12.2005 
� Interná norma č. 6/2005 Pravidlá o spôsobe vyrozumenia o vypovedaní vojny, 

o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo 
mimoriadnej udalosti 

 
� Interná norma č. 009/06- Zásady obehu kolkových známok, účinný od 15.5.2006 
� Interná norma č. 010/06- Personálna a objektová bezpečnosť IPPO, účinný od 

28.7.2006 
� Interná norma č. 015/06- Zásady na realizáciu postupu verejného obstarávania, 

účinný od 16.12.2006 
� Interná norma č. 003/07- Metodické usmernenie - aprobačné oprávnenia na IPPO, 

účinný od 25.5.2007 
� Interná norma č. 005/07- Organizačná smernica pre ukladanie pokút na IPPO, 

účinný od 01.9.2007 
� Interná norma č. 006/07- Zásady pre spravovanie pohľadávok, účinný od 

03.9.2007 
� Interná norma č. 001/08- Obeh účtovných dokladov a finančného riadenia na  

IPPO, účinný od 15.4.2008 



� Interná norma č. 004/08- Vnútorná kontrola v podmienkach IPPO, účinný od 
10.11.2008 

� Interná norma č. 006/08- Podrobnosti o realizácii VK na IPPO, účinný od 
15.12.2008 

� Interná norma č. 003/2009 - Zásady pre vedenie účtovníctva a majetku na IP 
Prešov 

� Interná norma č.  004/2009 - Smernica o príplatku za vedenie SMV 
� Interná norma č.  005/2009 - Smernica o priznaní nároku na stravný lístok 

 
 
 

Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach:  
http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk  

 


