Odstraňovanie a opravy strešných krytín, odpadových a kanalizačných rúr z azbestových materiálov  v  bytových jadrách v budovách na bývanie, s.


Odstraňovanie a opravy odpadových a kanalizačných rúr z azbestových materiálov v bytových jadrách v budovách na bývanie nemožno považovať za krátkodobé a nepravidelné údržbárske činnosti, pri ktorých sa manipuluje s nedrobivými materiálmi (§2 ods.4 písm. a) NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci). Je ich potrebné považovať za práce spojené s odstraňovaním azbestových materiálov zo stavieb, na ktoré v plnom rozsahu vzťahujú požiadavky NV SR č. 253/2006 Z. z.. Tieto práce môžu vykonávať podľa § 41 ods.1 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iba právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorým bolo vydané oprávnenie Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré sú na výkon týchto činností vybavené okrem iného príslušnou technikou, zamestnancami s odbornou prípravou ovládajúcimi bezpečné pracovné postupy, ktoré zabezpečia minimálnu kontamináciu azbestovými vláknami v sanovaných priestoroch určených na bývanie. Náležitosti potrebné k vydaniu oprávnenia na odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov sú uverejnené na internetovej stránke www.uvzsr.sk 
Azbestové vlákna môžu mať vážne zdravotné dôsledky, ak ich vdychujeme, vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a  mezoteliómu. Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Čím viac ste mu vystavení, tým väčšie je riziko, že Vás postihne choroba súvisiaca s azbestom. Doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať až 30 rokov. Niektoré povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu: klampiari, vykurovací technici, elektrikári, stolári, pokladači podlahových krytín, pokrývači, pracovníci údržby, dielenský montéri, pracovníci, ktorých náplňou je čistenia a upratovanie a iné povolania, ktoré potrebujú získať prístup k otvorom na streche, k priestorom pod panelmi a k podobným skrytým miestam (zdroj: agenci.osha-eu.int 2004).

Pri odstraňovaní azbestocementových materiálov v exteriéroch a v interiéroch je potrebné  riadiť sa § 41 zákona č. 355/2007 Z.z. a NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. Zamestnávateľ je povinný zisťovať prítomnosť prachu z azbestu:
▪	posúdiť riziko podľa § 2
▪	vypracovať plán práce podľa § 8 
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