
Zoznam základných právnych predpisov súvisiacich z 

výkonom inšpekcie práce 
(Stav k 03. 01. 2014) 

Nariadenia rady Európskeho parlamentu a Rady (ES) a Smernice Komisie 

1.  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. 

2.  NARIADENIE 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. 

3.  NARIADENIE 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. 

4.  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. 

5.  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. 

6.  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 

7.  SMERNICA KOMISIE 2009/4/ES z 23. januára 2009 o protiopatreniach na prevenciu a 

odhaľovanie manipulácie so záznamami tachografov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania 

nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej 

oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/ 

8.  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 

2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. 



Zoznam základných právnych predpisov Slovenskej republiky súvisiacich z 

výkonom inšpekcie práce 

A.  VŠEOBECNÉ PRÁVNE PREDPISY 

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

2.  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. 

3.  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
4.  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

5.  Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
6.  Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

7.  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. 
8.  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

9.  Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. 

10.  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. 
11.  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov . 

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

13.  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

B.  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

14.  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

15.  Vyhláška č. 51/1981 Zb. o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo 

vnútornej plavbe. 

16.  Vyhláška č. 25/1984 na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v 

znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z. 

17.  Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobkov, sprístupňovaní určeného 

výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

18.  Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších 

predpisov. 

19.  Nariadenie vlády SR č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení NV SR č. 150/2002 Z. z. 

20.  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

21.  Vyhláška č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách v znení vyhlášky č. 

537/2009 Z. z. 



22.  Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších 

predpisov. 

23.  Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 

24.  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. 

25.  Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby v znení 

NV SR č. 328/2003 Z. z. 

26.  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. 

27.  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

28.  Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú 

dopravu v znení NV SR č. 78/2004 Z. z. 

29.  Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo 

vonkajšom priestore v znení NV SR č. 26/2006 Z. z. 

30.  Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

31.  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 

technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení NV SR č. 329/2003 Z. z. 

32.  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 v znení NV SR č. 310/2010 Z. z . 

33.  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 v znení NV SR č. 

309/2010 Z. z. 

34.  Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., o technickýchpožiadavkách a postupoch 

posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom roz 

sahu napätia v znení NV SR č. 449/2007 Z. z. 

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



v znení neskorších predpisov. 

36.  Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení NV SR 

č. 318/2007 Z. z. 

37.  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 NV SR č. 629/2005 Z. z. 

38.  Nariadenie vlády SR č 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné 

palivá a o postupoch posudzovania ich zhody. 

39.  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 

NV SR č. 555/2006 Z. z. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

41.  Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

42.  Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 

s expozíciou azbestu pri práci. 

43.  Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. 

44.  Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 

45.  Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

elektromagnetickému poľu v znení NV SR č. 217/2008 Z. z. 

46.  Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením. 

47.  Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany 

externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v 

kontrolovanom pásme. 

48.  Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 

49.  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 NV SR č. 

301/2007 Z. z. 

50.  Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 

zdravotného označenia pri práci. 

51.  Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko. 

52.  Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 

53.  Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti 



a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 

54.  Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

55.  Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko. 

56.  Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom 

úraze. 

57.  Vyhláška č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z 

povolania a ohrozenia chorobou z povolania v znení NV SR č. 501/2011 Z. z. 

58.  Vyhláška č. 684/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 

návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

60.  Vyhláška 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. 

61.  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. 

62.  Vyhláška č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení 

vyhlášky č. 206/2011 Z. z. 

63.  Vyhláška č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri 

práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. 

64.  Vyhláška č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a 

chladom pri práci. 

65.  Vyhláška č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 

životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z. 

66.  Nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky. 

67.  Vyhláška č. 292/2008 Z .z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej 

zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich 

odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky č. 135/2010 Z. z. 

68.  Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 

v znení NV SR č. 140/2011 Z. z. 

69.  Vyhláška 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 vyhlášky 

č. 435/2012 Z. z. 

70.  Vyhláška č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 



ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci. 

71.  Vyhláška č. 46/2010z. 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. 

72.  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. 

73.  Zákon č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

74.  Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. 

75.  Vyhláška 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 vyhlášky č. 46/2014 Z. 

z. 
C. PRACOVNOPRÁVNE PREDPISY 

76.  Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. 

77.  Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako 

ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. 

78.  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. 

79.  Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

80.  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

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

82.  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 

zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

predpisov. 

84.  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. 

85.  Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

86.  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (anti- 

diskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
88.  Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. 

D. DOPRAVA - sociálna legislatíva 

89.  Vyhláška č. 108/1976 Zb. Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej 

cestnej doprave (AETR) v znení vyhlášky č. 82/1984 Zb. 



90.  Vyhláška č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých usta-

noveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
91.  Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave. 

92.  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 neskorších predpisov. 
93.  Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 


