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1. Analýza stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok. 

 
 V dozorovaných prevádzkach rezortu poľnohospodárstvo a lesníctvo sa stále 

prejavovala hospodárska kríza. K zastabilizovaniu výroby došlo v drevospracujúcom 

priemysle, v stavebníctve, nábytkárskej a textilnej výrobe. V  strojárskych podnikoch sme 

zaznamenali  mierne zvýšenie výroby ako aj nárast pracovných miest. Vznikajú a zanikajú 

menšie prevádzky, najmä charakteru sluţieb obyvateľstva a drobnej remeselnej výroby, kde 

pracujú najmä samostatne zárobkovo činné osoby.    

V oblasti ochrany zdravia pri práci sa zlepšuje  situácia v jednotlivých odvetviach 

výroby, najmä vo väčších spoločnostiach. Väčšie spoločnosti majú prevaţne uzavreté zmluvy 

s pracovnými zdravotnými sluţbami, ktoré komplexne zabezpečujú  hodnotenie pracovného 

prostredia vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Na trhu práce 

pribúda viac odborníkov, ktorí takéto sluţby dodávateľsky zabezpečujú. Môţeme 

konštatovať, ţe v menších  podnikoch, ktoré dozorujeme, problematike pracovného prostredia 

sa venujú aj autorizovaní bezpečnostní technici.    

V spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen, ktorý sa 

zaoberá spracovaním, povrchovou úpravou, montáţou kovových častí automobilových bŕzd, 

došlo v roku 2010 k zvýšeniu výroby v dôsledku jej rozšírenia na pracovisku Obrobňa 

a Montáţ. Na pracovisku Obrobňa I a II  boli osadené nové obrábacie stroje,  na pracovisku 

Montáţ došlo k rozšíreniu montáţnych liniek ( v súčasnosti je ich 8, inštalujú sa ďalšie 2, 

plánuje sa celkom 12).Na pracovisku Obrobňa boli vykonané opatrenia na minimalizovanie 

expozície zamestnancov hluku a emulzií pri obsluhe kovoobrábacích strojov- nevykonáva sa 

ofukovanie obrobkov stlačeným vzduchom a proti rozstreku emulzie boli na obrábacích 

strojoch inštalované lapače.  Koncom roku 2010 v spoločnosti pracovalo 640 zamestnancov, 

z toho 136 ţien.  V roku 2011 je predpoklad, ţe dôjde  k ďalšiemu rozšíreniu výroby a nárastu 

počtu zamestnancov. 

V strojárskej spoločnosti PPS Group a.s., Detva, ktorá je významným 

zamestnávateľom v regióne došlo k zvýšeniu výroby, čím došlo aj k zvýšeniu počtu 

zamestnancov (1167 zamestnancov, z toho 202 ţien). V roku 2010 boli vykonané technické 

opatrenia na zníţenie zdravotných rizík (záťaţ hlukom) na pracoviskách prípravy materiálu 8. 

a 9. pole H6. Nákupom manipulačných prostriedkov sa zníţil podiel ručného zhadzovania 

dielov na podlahu a tým aj celková hlučnosť. U externej firmy sa zabezpečuje pálenie 

vybratých poloţiek na laserovom páliacom stroji ako aj na plazmových páliacich strojoch,  

ktoré vypália presné diely bez potreby dobrusovania. Zostávajúce pracoviská ručného 
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brúsenia budú v r. 2011 oddelené od okolia zvukovoizolačnými zástenami, ktoré zamedzia 

prieniku hluku na ostatné pracoviská. Následne budú vykonané merania hlučnosti. Výroba 

zvarencov Komatsu – Hanomag (H5, H6 a TP H4) sa presunula do externej kooperácie. 

Realizáciou racionalizačných opatrení došlo k premiestneniu výroby jednotlivých pracovísk 

do H3. Výrobné priestory v hale 3 boli uvedené do prevádzky vrátane schválenia 

prevádzkových poriadkov s posudkami o riziku pre hluk a chemické faktory. Pre rok 2011 je 

vypracovaný plán meraní rizikových faktorov. 

K zastabilizovaniu objemu výroby ako aj počtu zamestnancov došlo  v ďalších 

strojárskych spoločnostiach: Hriňovské strojárne a.s., Hriňová, MicroStep, spol.s.r.o.,Hriňová. 

V spoločnosti WAY INDUSTRY a.s., Krupina koncom roku 2009 došlo k zmene 

obchodného mena spoločnosti WAY INDUSTRIES, a.s. Krupina. Nová spoločnosť bola 

uvedená do skúšobnej prevádzky. V spoločnosti SLAVIA TOOLS, a.s., Detva počet 

zamestnancov mierne klesol, zamestnávateľ objednal meranie faktorov v pracovnom prostredí 

(hluk, prach, vibrácie, tepelná záťaţ).  

V závode LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., Krupina, ktorý je zameraný na výrobu 

čalúneného sedacieho nábytku sa výrobný program zastabilizoval ako aj počet zamestnancov, 

ktorý bol koncom roka 203, z toho 99 ţien.. V spoločnosti sa pracuje na 9 výrobných linkách, 

1 výrobná linka bola zrušená. Bol zakúpený nový plnoautomatický stroj VECTOR 5000, 

ktorým sa strihá aţ 80 % látok, čím došlo k zlepšeniu pracovných podmienok strihačiek. 

K  zastabilizovaniu výroby došlo aj v drevovýrobe Drevospol spol. s r. o., Skliarovo, 

v spoločnosti Fagus s.r.o., Devičie na spracovanie a pílenie guľatiny.    

V spoločnosti  Premac spol. s r.o., výrobňa Zvolen, ktorá sa zaoberá výrobou 

betónového tovaru, bola na pracovisku OMAG umiestnená nová horizontálna páskovačka 

MAILLIS s tichším chodom, plánuje sa vymeniť pohon hydraulickej jednotky, vykonať 

generálna údrţba a následne prehodnotiť hlučnosť na pracoviskách. Zastabilizovaniu výroby 

došlo aj v spoločnosti OP-TIM spol. s r.o. Krupina, ktorá sa zaoberá výrobou heraklitu 

a prefabrikátov. 

V subjekte VZOR výrobné druţstvo, Zvolen sa výrobný program zastabilizoval ako aj 

počet zamestnancov. K zlepšeniu pracovných podmienok došlo na pracovisku výrobnej dielne 

dámskej konfekcie a pracovných odevov, priestory sú klimatizované. 

Spoločnosť SENOBLE Central Europe s.r.o., Zvolen sa v roku 2010 presťahovala do 

nových výrobných a administratívnych priestorov. Prehodnocuje sa riziková práca.   

V roku 2010 boli uvedené do prevádzky nasledovné významnejšie spoločnosti z 

hľadiska pracovného prostredia:  



 4 

- PPS Vývoj, s.r.o., Zvolen, vývoj, výroba, predaj, servis a opravy zváraných 

konštrukcií, špecializovaného náradia a strojných zariadení    

- MicroStep, spol. s r.o., prevádzkáreň IQM, Hriňová, strojárenstvo  

- Manufacturing + Mounting, s.r.o., Hronská Breznica – montáţ baliacich liniek 

- DEKONA s.r.o., Zvolen- kovovýroba  

- HYZA a.s., Topoľčany – stredisko Farma HYZA a.s., Dobrá Niva – chov kurčiat 

- Poštová banka a.s., Bratislava, pobočka Zvolen 

- SF Soepenberg s.r.o., Trnava – manipulačný a skladový objekt – granulačná linka 

Zvolenská Slatina 

- Štátny veterinárny ústav Zvolen v dôsledku rekonštrukcie a rozšírenia objektov  

- PPS Group, a.s., Detva – výrobná hala 3 

- Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen – výskumné pracovisko 

lesného ekosystému 

V roku 2010 sa rozšírila strojárenská výroba o spoločnosť MANUFACTURING + 

MOUNTING, s.r.o., Hronská Breznica“, kde vo výrobnej hale je umiestnená výroba 

komponentov a montáţ liniek na balenie tovaru.  

Do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli 

uvedené napr.: 

- WAY INDUSTRIES a.s. Krupina – strojárska výroba 

- LIGNUM MS s.r.o., Hriňová –stolárstvo 

- Ján Hronček, Stolárstvo, Kriváň 

- UNIASFALT s.r.o., prevádzka Obaľovacie centrum Vígľaš 

- GOLDING s.r.o., prevádzka pneuservis, Zvolen  

- NIVA EXPO, spol. s r.o., Dobrá Niva – výroba kuchynských dvierok 

- BIOPLYN LADZANY, s.r.o., Ladzany – výroba bioplynu 

- WUSAM a.s., Zvolen – výskumný ústav strojov a zariadení 

 V spoločnosti Hriňovské strojárne a.s., Hriňová boli zavedené progresívne 

technológie, výsledkom čoho je podstatný nárast kvality výrobkov, zvýšenie produktivity 

práce a zásadné zníţenie produkcie odpadových olejov, zníţenie spotreby elektrickej energie. 

Investície do pracovného prostredia boli pri budovaní nových priemyselných podláh, ktoré 

zlepšili výrazne pracovné aj ţivotné prostredie. Prebudované bolo pracovisko údrţby – 

elektronické prístroje, zateplila sa výrobná hala, administratívna budova, došlo k výmene 

okien za plastové a vzniklo nové pracovisko ostriarne s odsávaním. 
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V spoločnosti XEPAP, spol. s r.o., Zvolen bola vykonaná objektivizácia faktorov 

v pracovnom prostredí. Vykonané meranie hlukovej záťaţe na pracovisku -  hala výroby 

tabelačného papiera – nepreukázalo prekročenie limitnej hodnoty expozície zamestnanca na 

ţiadnom z kontrolovaných pracovných miest v dôsledku vhodného stavebného a 

priestorového riešenia pracoviska.  

V spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Lom Vígľaš došlo v sledovanom 

období k zlepšeniu pracovných podmienok rekonštrukciou administratívnej budovy 

a zabudovaním nových prenosných drvičov kameňa. 

 V spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., prevádzka Krupina je 

vyhlásená riziková práca z titulu hluku na pracovisku recyklácie tonerových kaziet, kde bola 

vykonaná úprava drviacich liniek. V roku 2011 bude vykonaná objektivizácia faktorov 

v pracovnom prostredí.   

 Havarijné a mimoriadne situácie v roku 2010 riešené neboli.       

 

2. Rizikové práce                       

Tab. Ra) 

Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v územnom obvode Zvolen – podľa 

prevaţujúcej činnosti v organizáciách 

( I. stupeň triedenia podľa ISIC) 

  

 

Prevaţujúca činnosť 

 

Počet exponovaných 

pracovníkov 

celkom ţien 

A 

 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné  

hospodárstvo 

 

82 

 

13 

C Ťaţba nerastných surovín 42 0 

D Priemyselná výroba 812 135 

E Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 26 0 

F Stavebníctvo 18 0 

M Školstvo 2 0 

N Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 51 40 

G Veľko a maloobchod, oprava motor. vozidiel, 

motocyklov a spotrebného tovaru 

25 18 

              S p o l u : 1058 206 
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Komentár k tabuľke Ra) 

 Na vyhlásených rizikových pracoviskách územného obvodu Zvolen pracovalo celkom 

1058 zamestnancov, z toho 206 ţien. Je to oproti roku 2009 nárast o 67 zamestnancov, pričom 

u ţien je to nárast o 30. 

 V rezorte poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo sme zaznamenali 

pokles o 7 (8,54%) zamestnancov, z toho je nárast 4 (30,77%) ţien. Pokles sme zaznamenali 

z dôvodu zrušenia rizikových prác v druţstvách AGROSLATINA, druţstvo Zvolenská 

Slatina, Poľnohospodárske druţstvo Očová, Poľnohospodárske druţstvo Lieskovec. Nárast 

u ţien je v lesnom hospodárstve pri chemickej ochrane rastlín – drevín. 

 V rezorte ťaţba nerastných surovín sme taktieţ zaznamenali nárast exponovaných 

zamestnancov o 5 (11,90%), z dôvodu začatia prevádzky v spoločnosti EUROVIA – 

Kameňolomy s.r.o., Košice – lom Vígľaš.    

 Nárast sme zaznamenali aj v oblasti priemyselnej výroby o 49 (6,03%) zamestnancov, 

z toho o 1 (0,74%) ţenu. K zmene v rezorte priemyselnej výroby došlo najmä z dôvodu 

prehodnotenia rizikových prác v spoločnosti PPS Group a.s., DEKONA s.r.o. Zvolen, 

z dôvodu rozširovania výroby. 

Oproti roku 2009 sa počet exponovaných zamestnancov v oblasti školstva nezmenil.  

V oblasti stavebníctva je oproti roku 2009 nárast o 5 zamestnancov (27,77%) z dôvodu 

vyhlásenia rizikovej práce v spoločnosti Skanska SK a.s, Bratislava - stredisko Zvolen, 

Doprastav, a.s., stredisko Armovňa Zvolen.  

V  rezorte výroby a rozvodu elektriny, plynu, vody je nárast o 16 zamestnancov 

(61,54%) z dôvodu  rozšírenia výroby v spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen. 

V zdravotníctve a sociálnej starostlivosti evidujeme pokles počtu o 25  (49,02%) 

zamestnancov, ktorý je dôsledkom ukončenia činnosti neziskovej organizácie VAŠE 

ZDRAVIE n.o. Zvolen a nárast o 8 (20%) ţien, z dôvodu prehodnotenia rizikových prác 

v Štátnom veterinárnom ústave Zvolen, Zvolen. 

V roku 2010 bola vyhlásená riziková práca z titulu nešpecifických faktorov 

(mikroklímy) v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel, 

motocyklov a spotrebného tovaru v spoločnosti METRO CASH & CARRY s.r.o., Zvolen 

o 24 zamestnancov (94,44%) a u ţien o 17 (96%) ţien. 
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Tabuľka Rb) 

Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v územnom obvode Zvolen – podľa druhu 

a kategorizácie rizikových faktorov 

(I.stupeň triedenia) 

Faktor Počet pracovníkov 3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom ţien celkom Ţien 

Prach 280 15 234 9 46 6 

Hluk 914 126 724 126 190 0 

Vibrácie 54 0 13 0 41 0 

Chemické látky 28 10 25 10 0 0 

Dermatotropné látky 1 0 0 0 1 0 

Infekcie 51 40 51 40 0 0 

Nešpecifické faktory 24 17 24 17 0 0 

S p o l u : 1352 208 1074 202 278 6 

 

Komentár k tabuľke Rb) 

V územnom obvode bolo evidovaných  v roku 2010 celkom 1352 expozícií faktormi, 

čo je nárast o 106 (7,84%) zamestnancov, u ţien evidujeme 208, čo je nárast o 30  (14,42%).  

Nárast oproti roku 2009 nastal vo faktore prach o 24 zamestnancov a u ţien nastal 

pokles o 5 (33,33%) v 3. kat. a nárast o 6 ţien (100%) v 4. kat.. Riziková práca v 

riziku prachu bola vyhlásená v spoločnostiach EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Košice, 

výrobné stredisko Vígľaš – pracovisko obsluhy technologickej linky, kat. 3, Farma HYZA 

Dobrá Niva – pracovisko chovu kurčiat, kat. 3 a v spoločnosti PPS Group a.s., Detva – 

prevádzková hala 3 – zvarovňa, kat.4.. 

 Najviac expozícií je uţ dlhodobo evidovaných vo faktore hluku, kde oproti roku 2009 

je nárast o 103 (11,27%), u ţien bol nárast o 14 (11,11%).    

 Riziková práca v riziku hluku bola vyhlásená v spoločnostiach: PPS Group a.s., Detva 

– prevádzková hala 3 – zvarovňa, kat.3, MRAMOR spol. s r.o., Krupina – pracoviská hlavná 

výrobná hala, brúsiareň, zadná frézovňa a pieskovanie, kat. 3,  BROTHER INDUSTRIES 

(Slovakia) s.r.o. Krupina – pracoviská recyklácie tonerových kaziet, kat. 3, DEKONA, s.r.o. 

Zvolen – pracovisko zvárania, kat. 3, Bryndziareň a syráreň, s.r.o., Zvolenská Slatina – 

pracovisko obsluhy šľahača, kat. 3, EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Košice, výrobné 

stredisko Vígľaš – pracovisko obsluhy technologickej linky, kat. 3, Doprastav, a.s., Zvolen – 

pracovisko armovňa, kat. 3 a 4, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – pracovisko Lokálne 

centrum Zvolen, kat. 3, Lesy SR, š.p., Odštepný závod Kriváň – pracovisko expedičný sklad 
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Kriváň a Vígľaš, kat.3 a Skanska SK a.s., Bratislava – Stredisko pokládky asfaltových zmesí 

Vígľaš, kat. 3. 

 V roku 2010 nastal pokles aj u expozícii vibráciám o 5 (9,26%) zamestnancov z 

dôvodu zniţovania počtu zamestnancov spoločnosti Lesy SR, š.p., Odštepný závod Kriváň – 

pracovisko expedičný sklad Kriváň a Vígľaš, kat.3, KNK VD Banská Bystrica, závod NAKO 

Hriňová. 

Pokles expozícií chemickým látkam je o 16 (57,14%), pričom bol pokles aj u ţien o 4 

(40,0%). Pokles je spôsobený zníţením počtu exponovaných zamestnancov 

v poľnohospodárstve prehodnotením rizikových prác v AGROSLATINA, druţstvo Zvolenská 

Slatina, Poľnohospodárske druţstvo Očová, Poľnohospodárske druţstvo Lieskovec. 

V roku 2010 bola vyhlásená riziková práca u dermatotropných látok v počte 1 

zamestnanca (100%) v spoločnosti Doprastav, a.s., Zvolen – pracovisko armovňa, kat. 4. 

Oproti roku 2010 sa zníţil počet zamestnancov v riziku infekcií (biologických 

faktorov) o 25 (49,02%) z dôvodu ukončenia činnosti neziskovej organizácie VAŠE 

ZDRAVIE n.o. Zvolen k 1.7.2010 a nárast o 8 (20%) ţien, z dôvodu prehodnotenia 

rizikových prác v Štátnom veterinárnom ústave Zvolen. 

V spoločnosti Metro CASH & CARRY SLOVAKIA s.r.o. Zvolen, pracoviská -  

oddelenie mäsa, mlieka rýb bola vyhlásená riziková práca v riziku nešpecifických faktorov – 

mikroklímy v počte 24 (100%) zamestnancov z toho 17 (100%) ţien. 

 

Tabuľka Rc) 

 

Počet pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v územnom obvode – podľa druhu 

a kategórie rizikových faktorov. 

( II. stupeň triedenia)              

                                              

Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom ţien 

Prach dráţdivý (irit.) 40 12 31 6 9 6 

Prach fibrogénny 10 2 10 2 0 0 

Dym zo zvárania 184 0 151 0 33 0 

Prach s nešpecifickým 

účinkom 

46 1 42 1 4 0 
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Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom Ţien 

Hluk premenný 914 126 724 126 190 0 

 

 

Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom Ţien 

Vibrácie s nepriaznivými 

mikroklim. podmienkami 

41 0 0 0 41 0 

Vibrácie bez iných faktorov 13 0 13 0 0 0 

 

 

Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom Ţien 

Chemické látky – 

agrochemikálie 

19 7 19 7 0 0 

Chemické látky – kvapalina 

alebo rozpúšťadlo 

9 3 9 3 0 0 

 

 

 

Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom Ţien 

Dermatotropné látky – 

akneigénne 

1 0 0 0 1 0 

 

 

 

Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom Ţien 

Infekcie 51 40 51 40 0 0 

 

 

Faktor Počet 

pracovníkov 

3.kat. 4.kat. 

Celkom ţien celkom Ţien celkom Ţien 

Nešpecifický faktor - 

mikroklíma 

24 17 24 17 0 0 
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Komentár k tabuľke Rc) 

Prach 

 Expozícia pevného aerosólu (prachu) je u prachu s dráţdivým účinkom, kde je pokles 

oproti roku 2010 o 22 (55,02%) zamestnancov. Prach s dráţdivým účinkom sa vyskytuje 

v spoločnosti OP-TIM spol. s r.o., Krupina, STOKAT – M spol. s r.o. Zvolen, v spoločnosti 

Osivo Zvolen a.s., Divízia Stred, Zvolen – prevádzka Čistiaca stanica osív Krupina a Vígľaš - 

Pstruša.  

Prach s nešpecifickým účinkom 

Riziko   pevného   aerosólu    (prachu)  s  nešpecifickým   účinkom     evidujeme   v 

kameňolomoch, z brusičských prác zámočníkov v strojárskych prevádzkach. Spoločnosť 

EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Košice prevádzkuje v okrese Zvolen - lom Sekier, Vígľaš 

a Hanišberg, v ktorých je vyhlásená riziková práca kat. 3 v riziku hluku a prachu.  V roku 

2010 je nárast o 11 (23,91%) zamestnancov. 

Dym zo zvárania 

 Dym zo zvárania evidujeme najmä v strojárskych spoločnostiach PPS Group a.s., 

Detva, WAY INDUSTRY a.s., Krupina, DEKONA s.r.o. Zvolen, KOPAST s.r.o. Zvolen, kde 

sme zaznamenali vzrast zamestnancov o 45 ( 37,85 %). 

Prach  fibrogénny 

 V roku 2010 evidujeme aj prach fibrogénny s počtom 10 (100%) zamestnancov z toho 

u 2 (100%) ţien v kat. 3.  v spoločnosti Doprastav, a.s., Technický a skúšobný servis, 

Oblastné laboratórium Zvolen. 

Hluk 

V riziku premenného hluku evidujeme vzrast celkového počtu zamestnancov o 103 

(11,27%), u ţien pokles o 14 (11,11 %) ako dôsledok rozšírenia výroby v spoločnostiach PPS 

Group a.s., Detva, DEKONA s.r.o. Zvolen, Doprastav, a.s., Bratislava – Armovňa Zvolen, 

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava – Lokálne centrum Zvolen, EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. 

– lom Vígľaš, QUERCUS Krupina s r.o., Krupina. V územnom obvode je hluk 

najvýznamnejším faktorom. Najväčší podiel na tom má strojárska výroba, ťaţba 

a spracovanie kameňa a ťaţba dreva. 

Vibrácie 

 V riziku vibrácií sme v roku 2010 zaznamenali mierny pokles o 5 zamestnancov 

(38,46%). Zamestnancov evidujeme v riziku vibrácií s nepriaznivými mikroklimatickými 

podmienkami v podniku Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Kriváň, Krupina, 

Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej univerzity, Zvolen.  



 11 

Vibrácie bez iných faktorov evidujeme v počte 13 (38,46%) zamestnancov v kat. 3 

v spoločnosti PPS Group a.s. Detva.. 

Chemické látky  

 Zníţenie počtu exponovaných agrochemikáliám oproti roku 2009 je celkove o 11 

(57,89%) z toho 2 ţeny (28,57%). Jedná sa o pracoviská zamerané na poľnohospodársku 

výrobu, v ktorých došlo k prehodnoteniu rizikových prác - AGROSLATINA, druţstvo 

Zvolenská Slatina, Poľnohospodárske druţstvo Očová, Poľnohospodárske druţstvo 

Lieskovec. 

V roku 2010 sa počet zamestnancov v riziku chemické látky – kvapalina alebo 

rozpúšťadlo poklesol o 5 (55,55%) zamestnancov z toho o 2 (66,67%) ţeny . 

Dermatotropné látky – akneigénne          

 Riziková práca z titulu dermatrotropných látok kat. 4 s počtom 1 (100%) zamestnanca 

je vyhlásená v spoločnosti Doprastav a.s., Zvolen, pracovisko Armovňa, kde sú chemické 

škodliviny (oxidy ţeleza a mangánu) 

Infekcie (biologické faktory) 

V roku 2010 je pokles rizikovej práce z titulu biologických faktorov kat.3 v počte 25 

(49,02%). Jedná sa o NsP VAŠE ZDRAVIE n.o., Zvolen z dôvodu ukončenia činnosti  

organizácie. Infekcie sú vyhlásené v Štátnom veterinárnom ústave Zvolen.  

Nešpecifické faktory – mikroklíma  

 V roku 2010 bola vyhlásená riziková práca z titulu chladu kat. 3. v spoločnosti Metro 

CASH & CARRY SLOVAKIA s.r.o. Zvolen, pracoviská -  oddelenie mäsa, mlieka a rýb 

s počtom zamestnancov 24 (100%) z toho 17 (100%) ţien. 

 U samostatne zárobkove činných osôb ako aj u samostatne hospodáriacich roľníkov  je 

zrovnateľná situácia pri určovaní rizikových prác s rokom 2009, v tejto oblasti nedošlo 

k ţiadnym zmenám. V zmluvách s organizáciami, pre ktoré pracujú majú v prevaţnej miere 

uvedené, ţe za oblasť BOZP a PO kompletne zodpovedajú sami. Ich prístup je všeobecne 

taký, ţe sa sústreďujú najmä na výkon, za ktorý sú platení, ochranu zdravia zanedbávajú, 

s výnimkou pouţívania  OOPP, ktoré vnímajú skôr ako potrebu na zabránenia rizika úrazu.  

 Zákon č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

určuje povinnosť u fyzických osôb – podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby 

a vykonávajú práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie zabezpečiť opatrenia, ktoré zníţia 

expozície jednotlivých faktorov na úroveň limitov, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na 
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prácu lekárom pracovnej zdravotnej sluţby. Zlepšenie tejto situácie preto očakávame hlavne 

prostredníctvom pracovnej zdravotnej sluţby, s ktorou by mali mať uzatvorenú zmluvu na 

posudzovanie rizík, vypracovanie prevádzkových poriadkov a zabezpečenie zdravotnej 

starostlivosti. 

Môţeme konštatovať, ţe subjekty, u ktorých sa vyskytujú rizikové práce, si plnia 

povinnosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., § 31 ods. 7. V priebehu roku 2009 neboli 

zistené nedostatky v plnení povinností vypracovať informáciu o výsledkoch hodnotenia 

zdravotných rizík a o vykonaných opatreniach na pracovisku.  

 

3. Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby 

         Tabuľka č. 12a 

 
PZS vo firmách – vlastnými odbornými zamestnancami 

kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 

previerok 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

počet 

previerok 

Počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

Zvolen 0 0 0 0 0 0 

S p o l u 0 0 0 0 0 0 

 

Komentár k tabuľke č. 12a 

 PZS vlastnými odbornými zamestnancami nezabezpečuje ţiadna organizácia  na 

rozdiel od roku 2009. NsP – VAŠE ZDRANIE n.o. Zvolen v roku 2010 ukončila činnosť, 

nová spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen má zabezpečenú PZS dodávateľským 

spôsobom MEDI RELAX M + M, s.r.o., Bratislava. 

 

Tabuľka č. 12b 

 
PZS vo firmách – dodávateľským spôsobom 

kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 

previerok 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

počet 

previerok 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

Zvolen 69 7189 2554 22 1021 345 

S p o l u 69 7189 2554 22 1021 345 

 

Komentár k tabuľke č. 12b 

 V územnom obvode má zabezpečenú PZS 78 organizácií. Za rok 2010 uzavrelo 

zmluvu s PZS 22 spoločností na zabezpečovanie sluţieb dodávateľským spôsobom. Vo 

Zvolene pôsobí 5  PZS, ktoré majú oprávnenie na výkon práce. Ide o SALUS – EC s.r.o. 

Zvolen, NOVAPHARM s.r.o., Pracovná zdravotná sluţba, Ţelezničná poliklinika Zvolen, 
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PZS - VAŠE ZDRANIE n.o. Zvolen,  PZS-ANIMA, Pracovná zdravotná sluţba, Zvolen, 

MEDFIN, s.r.o., Zvolen. Okrem uvedených PZS v našom regióne vykonáva zdravotný 

dohľad  ďalších 18 PZS. 

 U zamestnávateľa, ktorí zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, ktorí vykonávajú 

práce zaradené do 1. alebo 2. kategórie, kontrolu nad pracovným prostredím zabezpečujú aj 

autorizovaní bezpečnostní technici. Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci 

vykonávajú lekári, s ktorými majú zamestnanci uzavretú dohodu o ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti. 

  Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami, plnia úlohy PZS 

osobne. 

 Ostatné oddelenia RÚVZ so sídlom vo Zvolene vykonali celkom 449 kontrol 

v prevádzkach, ktoré majú PZS zabezpečenú dodávateľským spôsobom. Celkový počet 

zamestnancov v týchto prevádzkach bol 3137, z toho bolo 2594 ţien. Oddelenie hygieny detí  

a mládeţe: 405 kontrol s počtom zamestnancov 2435, z toho 1994 ţien, oddelenie ţivotného 

prostredia a zdravia: 12 kontrol s počtom zamestnancov 1 361, z toho 1 159 ţien, oddelenie 

hygieny výţivy: 32 kontrol s počtom zamestnancov 278, z toho 245 ţien. 

 

 

 

Tabuľka č. 12 c 

 

 

PZS u zamestnávateľa  

vykonávaná samostatne lekárom alebo verejným zdravotníkom  

Kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ počet previerok 
počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

počet 

previerok 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

Zvolen 0 0 0 0 0 0 

S p o l u  0 0 0 0 0 0 

 

 

Komentár k tabuľke č. 12 c 

 

 PZS vykonávaná samostatne lekárom alebo verejným zdravotníkom nie je 

zabezpečená v ţiadnej organizácii. 
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Tabuľka č. 12 d 

 
PZS vo firmách – nemajú 

Kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 

previerok 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

počet 

previerok 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

Zvolen 237 1120 752 3 112 15 

S p o l u  237 1120 752 3 112 15 

 

Komentár k tabuľke č. 12 d 

 V regióne Zvolen PZS nemajú vo firmách s počtom zamestnancov 1120, z toho ţien 

752. Situácia oproti roku 2009 v zabezpečovaní PZS sa zmenila v tom, ţe väčšina spoločností 

s vyhlásenými rizikovými prácami má zabezpečenú PZS. Niektoré spoločnosti sú v jednaní 

s jednotlivými PZS. Podľa našich poznatkov je pre nich najdôleţitejším kritériom hlavne 

cenová ponuka, ale aj kvalita poskytovaných sluţieb.     

 Ostatné oddelenia RÚVZ so sídlom vo Zvolene vykonali celkom 570 kontrol 

v prevádzkach, ktoré nemajú zabezpečenú PZS. Celkový počet zamestnancov v týchto 

prevádzkach bol 1120, z toho bolo 752 ţien. Oddelenie hygieny detí  a mládeţe: 40 kontrol 

s počtom zamestnancov 364, z toho 359 ţien, oddelenie ţivotného prostredia a zdravia: 22 

kontrol s počtom zamestnancov 412, z toho 292 ţien, oddelenie hygieny výţivy: 208 kontrol 

s počtom zamestnancov 1800, z toho 1500 ţien. 

 Spolupráca s  PZS v dozorovaných prevádzkach sa zlepšuje, preventívne lekárske 

prehliadky vo vzťahu k práci sa zabezpečujú lekármi PZS. Hodnotia sa faktory pracovného 

prostredia a stav pracovných podmienok, vypracúvajú sa posudky o riziku pre faktory 

pracovného prostredia a navrhujú opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania 

zdravia zamestnancov. PZS spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému prvej 

pomoci na pracovisku. V súčasnosti vo viacerých prevádzkach dochádza k výmene PZS, 

najmä z dôvodu neposkytovania dostatočných poţadovaných sluţieb. 
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4. Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania    4.

                                                       Tabuľka č. 8 

Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania 

Číslo 

položky 

Zoznamu 

CHzP 

Diagnóza Organizácia Profesia 

Záver 

prešetrenia  

S / N* 

29 
DNJZ – multifok. úţinový 

syndróm  HKK 

PPS Group a.s., 

Detva 
rovnač S 

29 

Susp. ochorenie HK z 

DNJZ- 

(recid.epikondilitídy) 

PPS Group a.s., 

Detva, predtým 

Lovinit a.s., 

Lovinobaňa 

horizontkár N 

29            
Susp. DNJZ- och. nervov 

a pr. lakťa 

PPS Group a.s., 

Detva, 

predtýmLovinit 

a.s.,Lovinobaňa 

 

zámočník - 

zvárač 
N 

28 

Susp. PCHV so zmenami 

cievnymi, nervovými a 

incip. kostnými 

Mestské lesy 

Krupina 
pilčík 

v štádiu 

šetrenia  

28  Susp. PCHV  

Lesy SR š.p., 

odštepný závod 

Krupina, Hont. 

Nemce 

pilčík S 

26 
Lymská borelióza 

susp. prof.  

Lesy SR š.p., OZ 

Krupina 
pilčík S 

26 
Lymská borelióza 

susp. prof.  

Národné lesnícke 

centrum , Zvolen  
lesný technik S  

28 

Susp. PCHV so zmenami 

cievnymi, incip. kostnými 

a nervovými  

Premac, spol. 

s.r.o. , Výrobňa 

Zvolen 

robotník 
v štádiu 

šetrenia 

38 

Hypacusis percept. 

bilat . s  CSS 50,1% 

cum tinitus aurium 

susp. prof.  

PPS Group a.s.  zvárač 
v štádiu 

šetrenia 

 

* Záver prešetrenia príčinnej súvislosti vykonávanej práce, resp. pracovných podmienok so vznikom 

poškodenia zdravia 

S – pracoval za podmienok kedy môţe vzniknúť choroba z povolania 

N - nepracoval za podmienok kedy môţe vzniknúť choroba z povolania 

Poznámka: Ak sa jednej fyzickej osoby týka niekoľko poloţiek zo zoznamu chorôb z povolania, 

uveďte ich v komentári. 
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Komentár k tab. č.8 

 V územnom obvode Zvolen v r. 2010 oddelenie PPLaT prešetrovalo 9 podozrení na 

ochorenie z povolania. V  3 prípadoch sa týkalo podozrenie z DNJZ horných končatín 

u profesie rovnač, horizontkár a zámočník - zvárač, v 3 prípadoch podozrenie na ochorenie 

z vibrácií – profesia pilčík a robotník (výroba betónového tovaru) .   V 2 prípadoch sa 

prešetrovalo  podozrenie na ochorenie  Lymská borel ióza u  profesie pilčík a  lesný 

technik a v štádiu šetrenia je  podozrenie na ochorenie z povolania  Hypacusis percept. bilat. 

u profesie zvárač. 

Podozrenie na ochorenie z povolania -   Susp. DNJZ- multifok. úţin. sy HKK. Šetrenie 

pracovných podmienok bolo vykonané u  posledného zamestnávateľa – PPS Group a.s., Areál 

PPS Detva  a v spoločnostiach PPS Detva. Menovaný  v PPS Group a.s. pracuje ako strojný 

zámočník rovnač od septembra 2003 na valcovej rovnačke UBR 18x2000/1. Na tejto istej 

rovnačke pracoval v predchádzajúcich spoločnostiach PPS Detva od roku 1990. Práca 

rovnača bola vyhlásená za rizikovú prácu z titulu hluku. Posledná lekárska prehliadka vo 

vzťahu k práci bola dňa 28.10.2008 cez PZS  s výsledkom zdravotne spôsobilý vykonávať 

danú prácu s obmedzeniami ( dôsledne pouţívať chrániče sluchu ). Od 14.01.2009 aţ do teraz 

je na dlhodobej PN. 

 Na základe analýzy pracovných činností profesie strojný zámočník rovnač, ktorú 

vykonával cca 13 rokov v spoločnostiach PPS Detva a takmer 5,5 roka v  PPS Group a.s., 

Detva sme usúdili, ţe  menovaný pracoval za podmienok  dlhodobej,  jednostrannej , do r. 

2006 často aj  nadmernej záťaţe (kým nebol zabudovaný otočný ţeriav ) horných končatín. 

Menovaný pracoval za podmienok moţného vzniku profesionálneho ochorenia DNJZ.  

V septembri 2010 mu bola odd. PPLaT FNsP Roosevelta Banská Bystrica priznaná choroba 

z povolania z DNJZ. 

V druhom prípade išlo o Susp. DNJZ  - ochorenie nervov a pr. lakťa . Šetrenie 

pracovných podmienok bolo vykonané u jeho posledného zamestnávateľa – PPS Group 

a.s.,Detva.  

V spoločnosti PPS Group a.s., Detva menovaný pracoval od 22.01. 2007- 12.12.2008 

(necelé 2 roky) na stredisku  2232  ako  zámočník - stehár  na  pracovisku ustavovania    

nádrţi v H5 2. pole. Pracovnou  náplňou menovaného   bolo  ustaviť   nádrţ   pre   ďalšiu   

operáciu   zvárania. Ustavovanie nádrţí pozostáva z prípravných prác - rozmeriavanie 

metrom, rysovanie pravítkom a ihlou, zabrúsenie pod zvar ( čistenie povrchu pod zvar), 

stehovanie.  Ručné   zdvíhanie   bremien  -  poloţiek  ako  aj  postehovaných  zostáv je 

minimálne. Práca ktorú menovaný vykonával bola vyhlásená za rizikovú z titulu hluku.  
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Na základe poskytnutých údajov z RÚVZ so sídlom v Lučenci práca, ktorú menovaný 

vykonával u  predchádzajúcich zamestnávateľov  (SMZ Lovinobaňa, Slovmag, Lovinit a.s 

Lovinobaňa) nebola vyhlásená za rizikovú, spĺňa kritéria pre zaradenie do kategórie 2. 

Vstupná lekárska prehliadka  pri nástupe do zamestnania spoločnosti PPS Group a.s., Detva 

dňa 19.1.2007 je  s výsledkom zdravotne spôsobilý vykonávať danú prácu. V PPS Group a.s., 

Detva nevykonával prácu, ktorá by dlhodobo, nadmerne a jednostranne zaťaţovala horné 

končatiny. Na základe uvedených skutočností nie je jednoznačné, či dané ochorenie je 

v súvislosti s vykonávanou prácou.   

V treťom prípade sa jednalo o  Susp. ochorenie HK z DNJZ recid. epikondylitídy. 

Šetrenie pracovných podmienok bolo vykonané u  posledného zamestnávateľa – PPS Group 

a.s., Areál PPS Detva V spoločnosti PPS Group a.s., Detva menovaný pracoval od 5.11. 2007 

a ukončil pracovný pomer 31.1.2009 ( profesia horizontkár H3) t.j. vyše 1 roka a opätovný 

nástup od 1.3.2010 - pracuje v spoločnosti aţ do teraz. Menovaný pouţíva na  manipuláciu 

s bremenami  mostový ţeriav o nosnosti 12000 kg. Po ustavení zvarenca do prípravku 

obsluhuje stroj pomocou ovládacieho panela a sporadicky vymieňa nástroj ručne (hmotnosť 

nástroja je od 2 - 20 kg). Práca ktorú menovaný vykonával bola vyhlásená za rizikovú z titulu 

hluku.  

Na základe poskytnutých údajov z RÚVZ so sídlom v Lučenci práca, ktorú menovaný 

vykonával u  predchádzajúcich zamestnávateľov  (SMZ Lovinobaňa, Slovmag, Lovinit a.s 

Lovinobaňa) nebola vyhlásená za rizikovú, spĺňa kritéria pre zaradenie do kategórie 2. 

Vstupná lekárska prehliadka  pri nástupe do zamestnania spoločnosti PPS Group a.s., Detva 

dňa 30.10.2007 a 10.3.2010 je s výsledkom zdravotne spôsobilý vykonávať danú prácu. V 

PPS Group a.s., Detva nevykonával prácu, ktorá by dlhodobo, nadmerne a jednostranne 

zaťaţovala horné končatiny. Na základe uvedených skutočností nie je jednoznačné, či dané 

ochorenie je v súvislosti s vykonávanou prácou. 

Podozrenie na ochorenie z povolania - Dg. Susp. PCHV. Šetrenie pracovných 

podmienok zamestnanca bolo v Lesoch SR š.p., Odštepný závod Krupina, kde menovaný 

pracoval  od 1.7.1984 do 1.7.2010. t.j. 26 rokov v profesii pilčík. Miesto výkonu práce 

expedičný sklad prevaţne v Hontianskych Nemciach. Práca pilčíka bola vyhlásená za 

rizikovú z titulu hluku 3. kat a vibrácií prenášaných na ruky 4.  kat. V teréne vykonával 

fyzicky náročnú prácu – práca s bremenami, v nepriaznivých poveternostných podmienkach, 

často v nefyziologických polohách. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam je veľmi 

pravdepodobné, ţe dané ochorenie je v priamej súvislosti s vykonávanou prácou.     
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Ďalšie 2 podozrenia na ochorenie z  povolania z titulu vibrácií ako aj  

podozrenie na Hypacusis percept. bilat.  s  CSS 50,1% cum tinitus aurium sú 

v štádiu šetrenia.  

V 2 prípadoch sa prešetrovalo  podozrenie na ochorenie  Lymská borelióza .   

Šetrenie pracovných podmienok bolo vykonané za prítomnosti zástupcov posledného 

zamestnávateľa, dotknutej osoby a PZS. 

 V prvom prípade išlo o bývalého   zamestnanca   Lesy SR š.p., OZ Krupina od 

1.9.1995 do 31.3.2009  t.j. vyše 13,5 roka v pracovnom zaradení robotník pestovnej 

a ťaţobnej činnosti, pilčík. Od apríla 2009 doteraz nezamestnaný, vedený  na ÚPSaR.  

Pracovná činnosť pozostávala z prepilovania, prerezávky,  prebierky, ťaţby porastu 

a ostatných prác ako stavanie posedov, práca v lesnej škôlke, čistenie lesných chodníkov 

a ciest. Menovaný udáva zaklieštenie opakovane. Prvá návšteva u lekára na infekčnej 

ambulancii bola v júli 2007, kde bola následne potvrdená L.borelióza. Vzhľadom k uvedeným 

skutočnostiam je veľmi pravdepodobné, ţe ochorenie menovaného je v priamej súvislosti 

s výkonom práce.   

 V druhom  prípade išlo  o profesiu lesný technik, ktorý  je zamestnancom Národného 

lesníckeho centra Zvolen od 1.10.1969 dodnes. Pri výkone uvedených prác sa pohybuje 

v rámci celého Slovenska v lesných porastoch od najniţších polôh aţ po vysokohorské lesy, 

vrátane oblastí s rizikom zvýšeného výskytu kliešťa obyčajného. Prvá návšteva u lekára na 

infekčnej ambulancii vo Zvolene v marci 2001,  kde bola následne potvrdená L.borelióza. 

Menovaný bol preliečený. Kontroly na infekčnej ambulancii sú 2x do roka. Bolesti kĺbov 

pretrvávajú, hlavne bolesti ramenných kĺbov, kĺbov rúk a bedier. Vzhľadom k uvedeným 

skutočnostiam je veľmi pravdepodobné, ţe ochorenie menovaného je v priamej súvislosti 

s výkonom práce.    

Spolupráca so zamestnávateľmi, resp. bývalými zamestnávateľmi osôb, u ktorých sa 

prešetrovalo podozrenie na ochorenie z povolania bola väčšinou dobrá. V 2 prípadoch bol 

poţiadaný o súčinnosť RÚVZ so sídlom v Lučenci pri šetrení pracovných podmienok v 

spoločnosti SMZ Lovinobaňa a Slovmag, Lovinit a.s. Lovinobaňa, ktoré nie sú našom 

spádovom území. Nebola dostupná potrebná dokumentácia, spoločnosť  Slovmag Lovinit a.s. 

Lovinobaňa je od 16.10.2006 v konkurznom konaní, vychádzalo sa z údajov z archívnych 

materiálov. 
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5. Choroby z povolania 

 Klinickým pracovným lekárstvom a toxikológiou v roku 2010 bolo za spádové územie 

hlásených 6 chorôb z povolania. Choroby z povolania boli s diagnózami: 

- Prof. choroba z vibrácií s cievnymi, nervovými a začínajúcimi kostnými zmenami 

u profesie pilčík , Lesy  SR š.p., Odštepný závod Krupina. Číslo poloţky zoznamu 

CHZP: 28. Zamestnanec musí byť trvale preradený na iné pracovisko mimo 

preťaţovania horných končatín a mimo rizika vibrácií. Dotknutá osoba nie je 

zamestnancom štátneho podniku Lesy  SR š.p., Odštepný závod Krupina. 

- Prof. choroba z vibrácií s cievnymi, incip. nervovými a kostnými  zmenami u profesie 

pilčík- SZČO, ktorý  pracoval na dohodu  ako pracovník pestovnej činnosti  pre 

Mestské lesy, s.r.o. Krupina od r. 2003 do júna 2009 v katastri Mesta Krupina.  Číslo 

poloţky zoznamu CHZP: 28. Pilčík nie je schopný doterajšieho výkonu práce, trvale 

musí byť  preradený na iné pracovisko mimo preťaţovania horných končatín a mimo 

rizika vibrácií. 

- Ochorenie nervov HK a mäkkého tkaniva lakťov z DNJZ u profesie sústruţník, 

Hriňovské strojárne a.s., Hriňová. Číslo poloţky zoznamu CHZP: 29. Zamestnanec 

musí byť trvale preradený na iné pracovisko mimo preťaţovania  horných  končatín 

a chrbtice. V súčasnosti v spoločnosti nepracuje. Sústruţník kovov pracoval na 

univerzálnom hrotovom sústruhu SU-SS 63A a SU50. Tieto typy sústruhov v čase 

šetrenia uţ boli vyradené z prevádzky a boli nahradené CNC strojmi, ktoré zásadne 

menia pracovnú činnosť. 

- DNJZ – Sy canalis carpi bilat. M. Raynaud s  vasoparalyt. zmenami  u profesie 

dojička v PD Senohrad. Číslo poloţky zoznamu CHZP: 29. Zamestnankyňa musí byť 

trvale preradená na iné pracovisko. 

 Od 1.10.2007 pracuje dotknutá osoba v spoločnosti D&D s.r.o., Krupina ako 

pomocná sila pri príprave jedál 

-  DNJZ- Sy canalis carpi bilat., sy canalis cubiti  u profesie rovnač spoločnosti PPS 

Group a.s., Detva. Číslo poloţky zoznamu CHZP: 29. Zamestnanec musí byť trvale 

preradený na iné pracovisko. Doposiaľ je dlhodobo PN. 
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- Lymská borelióza – kĺbna forma u profesie pilčík, Lesy SR, š.p., OZ Krupina. Číslo 

poloţky zoznamu CHZP: 26. Zamestnanec musí byť trvale preradený na iné 

pracovisko. Dotknutá osoba nie je zamestnancom štátneho podniku Lesy  SR š.p., 

Odštepný závod Krupina. 

 

6. Toxické a veľmi toxické chemické látky a zmesi  

Na pracoviskách, kde sa manipuluje s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami 

bolo v roku 2010 vykonaných  28 kontrol.  

Kontrolná činnosť bola vykonaná v poľnohospodárstve, kde bolo 16 kontrol. Kontroly boli 

zamerané na chemické látky - agrochemikálie v druţstvách - PD Očová, Agrodruţstvo, 

Klokoč, RD Slatinské Lazy, AGROHONT, druţstvo, Dudince, RD Bzovík, 

AGROSLATINA, druţstvo, Zvolenská Slatina, OSIVO a.s., Zvolen – Divízia STRED, ČSO 

Pstruša, ČSO Krupina, RD Cerovan, Cerovo, M- trade Ag s.r.o. Stoţok, RD Budča, RD 

Detvianska Huta, RD Senohrad, AGRA Litava, Agrochov s.r.o.Bebrava, PD Čabradský 

Vrbovok, PD Dolný Badín.  Jedna kontrola bola vykonaná vo výrobnom druţstve KNK VD, 

závod NAKO Hriňová, kde sa vykonáva povrchová úprava nábytkového kovania. 

Posudzovaná bola riziková práca na pracovisku galvanizovňa, kde bola zrušená z titulu 

chemických látok (kyanidy), 3. kat..    

  V prevádzkach záhradníctva  boli vykonané 4 previerky - ZAF Garden, spol. s r.o., 

Zvolen, Záhradníctvo Dudince, časť Merovce – Pavel Gombík. spôsobom riešia ochranu 

rastlín.   

V malooobchodných predajniach bolo vykonaných 7 kontrol  - Kvetinárstvo Dudince 

– Pavel Gombík, Jaroslav Poduška, Hriňová, S.Lukáčová, Pliešovce, A.Stanová, Kvety 

Očová, Kvetinárstvo Ľuptáková – JOHEL, Hontianske Nemce, SIMON SEED spol. s.r.o. 

Zvolen, ALCHEM, spol. s.r.o. Zvolen.  Toxické látky a zmesi tvoria len sezónny, obmedzený 

sortiment. Zo skúseností konštatujeme, ţe sa jedná najmä o sortiment prípravkov, ktoré nie sú 

toxické. 

 V porovnaní s rokom 2009 je situácia zrovnateľná, poľnohospodárske spoločnosti 

nezmenili svoj spôsob činnosti (nákup, skladovanie).  

V priebehu tohto roku došlo k prehodnoteniu rizikovej práce z titulu chemických 

faktorov v Poľnohospodárskom družstve Lieskovec, AGROSLATINA, družstvo 

Zvolenská Slatina a Poľnohospodárske družstvo Očová. 



 21 

Je moţné konštatovať, ţe poľnohospodárske subjekty si i naďalej dodávateľským 

spôsobom riešia ochranu rastlín. 

 V dozorovaných prevádzkach vedúci zamestnanci majú odbornú spôsobilosť pre prácu 

s veľmi toxickými a toxickými látkami a prípravkami. Na druţstvách sa pouţívajú prípravky 

na ochranu rastlín podľa aktuálneho „Zoznamu a rozsahu pouţitia povolených prípravkov na 

ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.“ Likvidácia obalov a 

nepouţiteľných zbytkov od veľmi toxických a toxických látok a prípravkov sa zabezpečuje 

oprávnenými spoločnosťami na túto činnosť. 

V roku 2010 bolo schválených 16 prevádzkových poriadkov. Schválené  prevádzkové 

poriadky boli v maloobchodných predajniach záhradníctva a kvetinárstva: Pavel Gombík, 

Dudince, Jaroslav Poduška, Hriňová, ZAF Garden, spol. s r.o., Zvolen a v strojárskych, 

výskumných, poľnohospodárskych spoločnostiach: UKSUP pobočka Zvolen- Skúšobná 

stanica Vígľaš, Micro Step, spol. s.r.o. prevadzkáreň IQM Hriňová, AUTOREFINISH s.r.o. 

Zvolen, Ojala Slovakia s.r.o., Kriváň,  K.N.K.s.r.o., prevádzka NAKO Hriňová, Ústav 

ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen.   

Odborná spôsobilosť zamestnancov, skladovanie, predaj, spôsob evidencie je v nami 

dozorovaných spoločnostiach na dobrej úrovni, pri štátnom zdravotnom dozore neboli zistené 

nedostatky.  

RÚVZ Zvolen v roku 2010 nebola hlásená ţiadna havária ani mimoriadna situácia.  

                                                                                       

7. Karcinogénne a mutagénne faktory  

Neevidujeme rizikové práce s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi. Ako práce 

s expozíciou karcinogénom sme identifikovali prácu s cytostatikami v NsP – VAŠE 

ZDRAVIE n.o., Zvolen, ktorá poskytovala zdravotnú starostlivosť do 30.6.2010 a v novej 

spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen  a prácu s rôznymi druhmi tvrdého dreva.          
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  Tabuľka č. 4a 

 

 

Podnik 

Organizácia 

Spoločnosť

  

Chemický 

karcinogén, chem. 

mutagén, 

process rizikom 

chemickej 

karcinogenity 

Klasifikácia/kat

* 

podľa NV SR č. 

356/2006 Z. z. 

zákona č. 

67/2010 Z. z. 

Počet 

exponovaných 

celkom /žien 

Množstvo 

spotrebovaných 

látok do 30.6.2010 

 

NsP - VAŠE 

ZDRAVIE n.o., 

Zvolen 

 

Cytostatiká (odd. 

pneumológie 

a fyziológie) 

 

1 

 

8/8 

 

 

 

Perorálne – 59 tabliet 

   Injekčne - 0 

 

 

 

 

Podnik 

Organizácia 

Spoločnosť

 

Chemický 

karcinogén, chem. 

mutagén, 

process rizikom 

chemickej 

karcinogenity 

Klasifikácia/kat

* 

podľa NV SR č. 

356/2006 Z. z. 

zákona č. 

67/2010 Z. z. 

Počet 

exponovaných 

celkom /žien 

Množstvo 

spotrebovaných 

látok do 31.12.2010 

 

Nemocnica 

Zvolen a.s., 

Zvolen 

 

-geriatrické odd. 

- hematologická amb. 

 

1 

 

5/5 

 

 

 

1 pac. per os+ injekčne  

39 pacientov - perorálne 

* 1. – dokázaný karcinogén pre ľudí 

   2. -  pravdepodobný karcinogén 

   proces s r.ch.k – proces s rizikom chemickej karcinogenity 

**N – objektivizácia nevykonaná, resp. spotreba neudaná 

 

Komentár k tabuľke č. 4a  

 V r. 2010 ako práce spojené s expozíciou karcinogénmi i naďalej evidujeme prácu 

s cytostatikami v NsP – VAŠE ZDRAVIE n.o., Zvolen, ktorá poskytovala zdravotnícku 

starostlivosť do 30.6.2010, od 1.7.2010  v novej spoločnosti  Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen. 

Evidujeme aj prácu s rôznymi druhmi tvrdého dreva. 

 Práca s cytostatikami v zdravotníctve je priebeţne sledovaná. K aplikácii cytostatík 

dochádza nepravidelne, podľa potrieb pacientov. V spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s.,  
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Zvolen nie je zriadené onkologické oddelenie. Aplikácia cytostatík sa podľa potreby 

vykonáva na oddelení pneumológie, fyziológie a geriatrickom oddelení v mnoţstvách ako je 

uvedené v tabuľke. Pre aplikáciu cytostatík sú na oddeleniach vyčlenení zamestnanci, ktorí pri 

aplikácii cytostatík pouţívajú jednorázové OOPP. 

  Expozíciou karcinogénnym faktorom pri práci evidujeme v spoločnosti, v ktorej sa 

spracováva tvrdé drevo (buk, dub). Nie vţdy sa jedná len o prácu s tvrdým drevom, pretoţe sa 

spracováva súčasne aj iná drevná hmota, čím je expozícia prachom z tvrdého dreva  

nepravidelná. Jedná sa o prevádzky piliarskej výroby, napr. Píla FAGUS s.r.o., Devičie, AD – 

PLUS s.r.o., Detva, LIGNUM MS, s.r.o., Hriňová, Píla SEB s.r.o. Sebechleby, ALGAT 

PLUS s.r.o. Detva a stolárske dielne, napr. STOKAT- M spol. s r.o., Zvolen, TRIUM schody 

– interiéry s.r.o., Budča,  Ľubomír Očenáš DREVOVÝROBA plus Podkriváň, Stolárstvo 

Kalamár Hriňová – Slanec, Ján Hronček, Stolárstvo, Kriváň, Katarína Očenášová Luka 

Masiv, Kriváň.      

 V kontrolovaných subjektoch je samozrejmosťou pouţívanie OOPP – chráničov 

sluchu, respirátorov, pracovných odevov, obuvi a rukavíc. Pracovné prostredie v piliarskej 

a stolárskej výrobe je zabezpečené odsávaním, či uţ spôsobom prenosnej odsávacej sústavy 

alebo zabudovaným odsávaním, ako aj v mnohých prípadoch kombinovaným odsávaním.  

 

Tabuľka č. 4b 

 

Oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo s materiálmi obsahujúcimi 

azbest 

podľa  NV SR č. 253/2006 Z. z. 
Počet 

 

Oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo s materiálmi obsahujúcimi azbest 

  

 

6 

 

Komentár k tabuľke č. 4b 

RÚVZ so sídlom vo Zvolene v roku 2010 prehodnocoval prácu s azbestom 

v spoločnostiach: RONAR s.r.o., Košice – odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest 

z diaľkovo ovládaných trafostaníc v Detve – OÚNZ Detva, (stanica Lieskovec) 

306/ts/715, OÚNZ Detva, (stanica Detva) 471/ts/723, Detva, Dom dôchodcov, Detva a v 

spoločnosti PROSERVIS Stráţske, s.r.o., Stráţske – odstraňovanie stavebných materiálov 

obsahujúcich azbest v bytovom dome Borovianska cesta č. 1993/55, Zvolen, Stavebné bytové 

druţstvo Lučenec – bytový dom Obrancov mieru 883/21, Detva, EKOS, s.r.o., Ţiar nad 

Hronom – odstraňovanie strešnej krytiny zo skladu MTZ v podniku ŢOS Zvolen a.s., JEVEL 

s.r.o, Kátlovce 30 – odstraňovanie strešnej krytiny z rodinného domu v Pliešovciach – 



 24 

Polomy, PR QUERCUS s.r.o. Banská Bystrica- odstraňovanie skladov budov 7,8,9, Hlavný 

tábor, VUP Lešť, Podjavorie I. Pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest boli 

nariadené opatrenia na minimalizáciu expozície zamestnancov a obyvateľstva (vykonať 

meranie na stanovenie koncentrácie azbestových vlákien po ukončení prác a predloţiť 

protokol o meraní, dodrţiavať predloţený plán práce pre stabilizáciu, demontáţ, odvoz 

a uskladnenie nebezpečného odpadu azbesto-cementových materiálov, informovanie 

obyvateľstva o vykonaní sanačných prác).  

 

8. Výkony v štátnom zdravotnom dozore 

Tabuľka č.1 

Štátny zdravotný dozor (preventívne aktivity) Počet 

A. Rozhodnutia kladné / záporné  

- § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. 
RÚVZ ÚVZ SR Spolu 

- o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane 

návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyţaduje 

objektivizáciu faktorov ţivotného prostredia alebo 

pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov 

do skúšobnej prevádzky 

350 

 

14 

 

350 

 

14 

- o návrhoch na schválenie prevádzkových poriadkov a 

návrhoch na ich zmenu 
38  38 

- o návrhoch na pouţívanie biologických faktorov, na zmenu 

ich pouţitia a na činnosti, ktoré môţu mať za následok 

vystavenie zamestnancov biologickým faktorom 

0  0 

- o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi 

jedovatými látkami a prípravkami na pracovisku vrátane 

ich pouţitia pri dezinfekcii, regulácii ţivočíšnych škodcov 

a na ochranu rastlín 

0  0 

- o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, 

manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním 

chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku 

0  0 

- o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov 

obsahujúcich azbest zo stavieb 
6  6 

- o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na 

prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie 

nebezpečných odpadov 

4  4 

- o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie 

rizikových prác / o zrušení rizikových prác 
18/8  18/8 

- o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, 

pohrebnej sluţby, krematória a na činnosti súvisiace 

s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov 

-  - 

- ostatné 146  146 

S p o l u: 584  584 

B. Rozhodnutia  - pokyny  

                              - opatrenia 

0            

1 
 

0         

1 
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C.  Vydané / odobraté oprávnenia na činnosti pracovnej 

zdravotnej služby 
-  - 

D.  Vydané / odobraté oprávnenia na odstraňovanie 

azbestových materiálov zo stavieb 
-  - 

E.  Záväzné stanoviská : 

- § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. 
   

-     k územným plánom a k návrhom na územné konanie 8  8 

- k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v 

uţívaní stavieb  

                                                                    

5/5 

 
 

5/5 

 

- k návrhom na vyuţívanie vodných zdrojov na zásobovanie 

pitnou vodou 
-  - 

 

Komentár k tabuľke č.1 

 

 V roku 2010 bolo vydaných 483 rozhodnutí. K návrhom na uvedenie priestorov do 

prevádzky bolo vydaných 350 rozhodnutí. Kladné rozhodnutia k uvedeniu do prevádzky boli 

vydané napr. pre spoločnosti: SPP, a.s. Zvolen, BETAMONT s.r.o. Zvolen, DEKONA s.r.o. 

Zvolen, LIGNUM MS s.r.o. Detva, PPS Vývoj, s.r.o., Zvolen, Marius Pedersen a.s. Zvolen , 

Poštová banka a.s. Zvolen, Jozef Krajan JEKA, Zvolen, Miroslav Mikuš ALMIK Zvolen, 

EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, lom Vígľaš, Štátny veterinárny ústav Zvolen, 

Zvolen, BIOPLYN HONT, s.r.o. Hontianske Moravce, BIOPLYN LADZANY, s.r.o. 

Ladzany, Katarína Očenášová LUKA MASIV, Kriváň, FARMA HYZA a.s.- stredisko Farma 

HYZA, Dobrá Niva, ZAF GARDEN, spol. s.r.o. Zvolen, AUTOREFINISH, s.r.o., Zvolen. 

Jedná sa o spoločnosti a právnické osoby prevaţne s výrobným a obchodným charakterom. 

 V roku 2010 bolo uvedených do prevádzky 23 prevádzok spolu s chráneným 

pracoviskom napr. Miroslav Suja s.r.o. Detva, Jana Kubíková Detva, Andrea Chabadová – 

UNISERVIS Zvolen, Da Kra Zvolen, s.r.o. Zvolen, ALTYR s.r.o. Zvolen, CHRIEN, spol. 

s.r.o., Zvolen, Pavel Šajban, Pliešovce, Ing. Jozef Torkoš, Zvolen, JUDr. Emil Vaňka, Zvolen. 

 Bolo vydaných 14 rozhodnutí do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie 

pracovného prostredia (prach, chemické látky, psychická pracovná záťaţ, senzorická záťaţ, 

osvetlenie): napr. Ján Hronček, Stolárstvo, Kriváň, WAY INDUSTRIES a.s. Krupina, 

UNITHERM BIO, s.r.o., Zvolen, NIVA EXPO, spol. s.r.o., Dobrá Niva, VALMAN SK s.r.o. 

Zvolen, GOLDING s.r.o. Zvolen, UNIASFALT s.r.o., prevádzka Vígľaš, LIGNUM MS s.r.o. 

Detva, Ľubomír Gajdoš, Sielnica, BIOPLYN LADZANY, s.r.o. Ladzany, BIOPLYN HONT, 

s.r.o. Hontianske Moravce.   

Rozhodnutím bolo schválených 38 prevádzkových poriadkov. Z toho bolo 25 

prevádzkových poriadkov schválených spolu s uvedením do prevádzky, napr. PPS Group a.s. 

Detva, prevádzková hala 3, Micro Step, spol. s.r.o., prevádzka IQM Hriňová, Dekona s.r.o., 
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Zvolen, PPS Vývoj, s.r.o., Zvolen, Márius Pedersen a.s., prevádzka Lieskovská cesta Zvolen, 

Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., lom Vígľaš , Katarína 

Očenášová LUKA MASIV, Kriváň –stolárstvo, FARMA HYZA a.s., Dobrá Niva 

a prevádzkový poriadok pre umelé optické ţiarenie – lasery pre MUDr. Anna Náhliková NZZ 

– FBZR Zvolen. 

V roku 2010 sme sa k návrhom na pouţívanie biologických faktorov, na zmenu ich 

pouţitia a na činnosti, ktoré môţu mať za následok vystavenie zamestnancov biologickým 

faktorom nevyjadrovali. 

 K návrhom na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami 

na pracovisku vrátane ich pouţitia sme sa v roku 2010 nevyjadrovali. 

 V r.2010 sme sa nevyjadrovali k návrhom na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, 

manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov 

a mutagénov.  

 K návrhom na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest sme sa v roku 

2010 vyjadrovali pre  6 spoločností: RONAR s.r.o., Košice – odstraňovanie materiálov 

obsahujúcich azbest z diaľkovo ovládaných trafostaníc v Detve – OÚNZ Detva, (stanica 

Lieskovec) 306/ts/715, OÚNZ Detva, (stanica Detva) 471/ts/723, Detva, Dom dôchodcov, 

Detva, v spoločnosti PROSERVIS Stráţske, s.r.o., Stráţske – odstraňovanie stavebných 

materiálov obsahujúcich azbest v bytovom dome Borovianska cesta č. 1993/55, Zvolen, 

Stavebné bytové druţstvo Lučenec – bytový dom Obrancov mieru 883/21, Detva, EKOS, 

s.r.o., Ţiar nad Hronom – odstraňovanie strešnej krytiny zo skladu MTZ v podniku ŢOS 

Zvolen a.s., JEVEL s.r.o, Kátlovce 30 – odstraňovanie strešnej krytiny z rodinného domu 

v Pliešovciach – Polomy, PR QUERCUS s.r.o. Banská Bystrica- odstraňovanie skladov 

budov 7,8,9, Hlavný tábor, VUP Lešť, Podjavorie I. Pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich 

azbest boli nariadené opatrenia na minimalizáciu expozície zamestnancov a obyvateľstva 

(vykonať meranie na stanovenie koncentrácie azbestových vlákien po ukončení prác 

a predloţiť protokol o meraní, dodrţiavať predloţený plán práce pre stabilizáciu, demontáţ, 

odvoz a uskladnenie nebezpečného odpadu azbesto-cementových materiálov, informovanie 

obyvateľstva o vykonaní sanačných prác).  

  V 4 prípadoch sme sa vyjadrovali k návrhom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov pre spoločnosť 

Róbert Jurových – NIKARA, Krupina, WITTUR s.r.o., Krupina, BROTHER INDUSTRIES 

(Slovakia) s.r.o. Krupina, SLOVASFALT, spol. s r.o. – prevádzka Obaľovačka bitúnových 

zmesí, Hontianske Nemce. 
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K návrhom na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác bolo 

vydaných 18 rozhodnutí napr. V okrese Zvolen bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku, 

3. kat. – PannAqua a.s., Košice, prevádzka Ostrá Lúka, v spoločnostiach: DEKONA s.r.o., 

Zvolen, Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Zvolenská Slatina, SPP – distribúcia, a.s. – Lokálne 

centrum Zvolen. Z titulu prachu (perie) bola vyhlásená riziková práca v spoločnosti Farma 

HYZA a.s. stredisko Dobrá Niva. V spoločnosti Doprastav a.s. prevádzka Zvolen na 

pracovisku armovne bola vyhlásená riziková práca z hluku v 3. a 4. kat., pevné aerosóly 

s prevaţne nešpecifickým účinkom v 3. a 4. kat. (zváračské pevné aerosóly, ţelezo a jeho 

zliatiny). V spoločnosti METRO CASH&CARRY SLOVAKIA, s.r.o., prevádzka Zvolen kde 

je vyhlásená riziková práca za mikroklimatické podmienky – chlad v 3. kat. 

V okrese Detva bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku, 3. kat. a z titulu pevných 

aerosólov, 4. kat.– PPS Group a.s., Detva, EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., Košice – lom 

Vígľaš z titulu hluku 3.kat. a prachu 3. kat. V štátnom podniku Lesy SR š.p., Odštepný závod 

Kriváň bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku 3. kat. a vibrácie 4. kat. a v spoločnosti 

Skanska SK a.s., Stredisko pokládky asfaltových zmesí HSV 0504 Vígľaš z titulu hluku v 3. 

kat.    

V okrese Krupina bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku a z titulu nebezpečných 

chemických faktorov, 3. kat. v spoločnosti BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o., 

Krupina. V spoločnosti MRAMOR spol. s.r.o. Krupina bola vyhlásená riziková práca z titulu 

hluku v 3. kat. 

 V okrese Zvolen bola zrušená riziková práca v AGROSLATINA, druţstvo, Zvolenská 

Slatina, v PD Očová, Očová, PD Lieskovec, pracoviská – rastlinná výroba, agrochemikálie, 3. 

kat., PannAqua a.s., Košice, prevádzka Ostrá Lúka, bola zrušená riziková práca z hluku, 3. 

kat. z dôvodu zrušenia prevádzky. K 30.6. 2010 NsP VAŠE ZDRAVIE n.o. Zvolen ukončila 

poskytovanie zdravotnej spôsobilosti, v dôsledku čoho bola zrušená riziková práca na 

pracovisku odd. klinickej mikrobiológie, biologické faktory, kat. 3. 

 V okrese Detva bola zrušená riziková práca z titulu hluku a prachu, 3. kat. 

v spoločnosti  IQM, s.r.o. Hriňová z dôvodu ukončenia spoločnosti. V podniku LESY SR š.p., 

Odštepný závod Kriváň bola zrušená riziková práca z titulu hluku, 3. kat. a v KNK výrobné 

druţstvo Hriňová bola zrušená riziková práca z titulu hluku v 3. kat. a chemických faktorov 3. 

kat.. 

V okrese Krupina bola v spoločnosti MRAMOR spol. s.r.o. Krupina zrušená riziková 

práca z titulu hluku , 3. kat. 
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V sledovanom období neboli uloţené sankcie zamestnávateľom za neplnenie opatrení 

na ochranu zdravia na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 

     Do ostatných výkonov sme zaradili prerušené konania v počte 33 – napr. Marián 

Chladný, Hontianske Moravce, Jakub Zlámal, Detva, PNEUHOUSE s.r.o., Pneuservis, 

Zvolen, Drahomíra Mesárošová – SALÓN NICOLE, Zvolen, Róbert Čiţnár Autolak, Zvolen, 

JEKA s.r.o. Zvolen, APM SLOVAKIA s.r.o. Zvolen, EMC AUTO s.r.o. Zvolen, Branislav 

Filkus, Očová, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zvolen, 

PNEUSERVIS HOLODA ZVOLEN, s.r.o., Zvolen, ZVOLNET, s.r.o. Zvolen – prevádzka 

Krupina; zastavenie konania v počte 6 napr. Jozef Krajan JEKA, Zvolen, PNEUSERVIS 

HOLODA ZVOLEN, s.r.o., Zvolen, Skanska SK a.s., Bratislava – stredisko HSV Vígľaš, 

Ľubomír Očenáš, DREVOVÝROBA plus, Podkriváň, ZAF GARDEN, spol. s.r.o. Zvolen, 

začatie správneho konania v 5 prípadoch Jaroslav Kováč, Zvolen Oprava obuvi, brúsenie 

noţov, noţníc a nástrojov, Helena VETRÁKOVÁ, Zvolen, LIGNUM MS s.r.o., Hriňová – 

stolárstvo, D+D HYDRAULIK s.r.o. Kriváň – oprava stavebných a cestných strojov, 

OBALPRINT, a.s., Lučenecká cesta 8310, Zvolen z dôvodu správneho deliktu na úseku 

verejného zdravotníctva, 1 opatrenie pre spoločnosť OD Prior Stred a.s. Zvolen z dôvodu 

nevhodných mikroklimatických podmienok na prevádzkach, chránené pracoviská 

v priestoroch uţ uvedených do prevádzky v počte 22 – napr. DSS SYMBIA, Zvolen, 

Občianske zdruţenie “VICTUS“ Krupina, Anna Babicová, Hriňová – Poradenstvo 

preventívnej starostlivosti, regenerácia a masáţe, JUDr. Emil Vaňko – advokát, Zvolen, 

CHRIEN, spol. s .r.o. Zvolen, Andrea Chabadová UNISERVIS, Zvolen, Pavel ŠAJBAN, 

rezbárska dielňa Pliešovce, DMH Group s.r.o. Zvolen, Marian Varga MAVA – comp. Zvolen, 

Ing. Lenka Vlčeková, Zvolen – Kancelária na činnosť podnikateľských, organizačných 

a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, Jana Kubíková, Detva – realitná kancelária, 

Miroslav Suja, s.r.o. Detva – obchodná činnosť, šetrenie podozrení na ochorenie 

z povolania v počte 9 –  v 3 prípadoch sa prešetrovalo podozrenie na ochorenie z DNJZ, v 3 

prípadoch na ochorenie z vibrácii, v 2 prípadoch na ochorenie Lymská borelióza a v 1 

podozrenie na ochorenie straty sluchu, iné stanoviská v počte 70– napr. ÚVZ SR Bratislava – 

odbor PPLaT, Európska kampaň ,,Zdravé pracoviská – hodnotenie rizík“, METRO CASH& 

CARRY SLOVAKIA s.r.o. Zvolen, Dagmar Slančíková, Dobrá Niva, NIVA EXPO, spol. 

s.r.o.- p.Sopko  choroba z povolania, Salus – EC, s.r.o. Zvolen – hygienický prieskum 

pracovných podmienok – podozrenie na ochorenie z povolania u p. Miroslava Marku, FNsP 

F.D.Roosevelta Banská Bystrica – podozrenie na ochorenie z povolania u p. Stanislava 

Murína, OD PRIOR STRED, a.s., Zvolen, NZZ Ambulancia pracovného lekárstva 
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a toxikológie, Lučenec – podozrenie na ochorenie z povolania u p. Milana Mahúta, Eurovia 

Kameňolomy, s.r.o., s.r.o., Lom Hanišberg, JUDr Jana Jurinová, Banská Bystrica – odpoveď 

na šťaţnosti Grňu, Stolárstvo, Dúbravy.  

Záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie v počte 8 boli vydané napr. 

SLOVASFALT, spol. s.r.o., Ţilina – prevádzka Obalovňa zmesí Slovasfalt, spol. s.r.o., 

prevádzka Lieskovec, ESTING s.r.o., Inţiniersko – projektová a realizačná spol. Zvolen „ 

Obchodné centrum MÓLO Zvolen – Sekier“, Pribinova ul. Zvolen,  ESTING s.r.o., 

Inţiniersko – projektová a realizačná spol. Zvolen „TESCO ZVOLEN 0.8 k ZVOLEN –

SEKIER“, Zvolene Sekier, František MAJTÁN – EURONICS TPD, Zvolen, CC 

DEVELOPMENT s.r.o. Zvolen, JAZ HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. ŠPAČINCE, TERA 

PLASTIK, s.r.o. Šipice – Hala sklad hotových výrobkov, Pliešovce.  

 K návrhom na kolaudáciu stavieb sa vydávalo záväzné stanovisko v počte 5 napr. 

PKF s.r.o., Detva, Národná diaľničná spoločnosť a.s. Zvolen, AGRODRUŢSTVO Klokoč. 

K návrhom na zmenu v uţívaní stavieb sa vydávalo záväzné stanovisko v počte 5 - napr. 

Ing.Katarína TEREŇOVÁ – KT NATURE, Detva, Mária Mozoľová – VIVIO, Krupina, 

Milan ABRAHÁM – REAL WAY – AL, BETAMONT s.r.o. Zvolen, Marius Pedersen a.s. 

Trenčín – „Prestavba objektu SO 03 na administratívnu budovu Marius Pedersen. 

 

Tabuľka č. 2 

Štátny zdravotný dozor  P o č e t 

Kontrola  - miestne zisťovanie (ukončená záznamom)             524 

Šetrenie sťaţností (vykazuje odbor, ktorý je nositeľom úlohy)              0 

Šetrenie petícií              0 

Šetrenie podnetov na výkon ŠZD              4 

Odborné stanoviská (expertízy)              0 

Konzultácie 305 

Poradenstvo  -  individuálne 

                      -  skupinové  

220 

125 

Iné činnosti** 0 

 

** napr. šetrenie fyzickej záťaţe, psychickej pracovnej záťaţe, odbery vzoriek vôd a pod. 

 

Komentár k tabuľke č. 2 

V roku 2010 bolo vykonaných 524 previerok. Jednalo sa v prevaţnej miere 

o  uvedenia priestorov do prevádzky. Boli posudzované prevádzky charakteru výroby alebo 

sluţieb. V roku 2010 boli uvedené priestory do prevádzky napr. SPP, a.s. Zvolen, 
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BETAMONT s.r.o. Zvolen, DEKONA s.r.o. Zvolen, LIGNUM MS s.r.o. Detva, PPS Vývoj, 

s.r.o., Zvolen, Marius Pedersen a.s. Zvolen , Poštová banka a.s. Zvolen, Jozef Krajan JEKA, 

Zvolen, Miroslav Mikuš ALMIK Zvolen, EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, lom 

Vígľaš, Štátny veterinárny ústav Zvolen, Zvolen, BIOPLYN HONT, s.r.o. Hontianske 

Moravce, BIOPLYN LADZANY, s.r.o. Ladzany, Katarína Očenášová LUKA MASIV, 

Kriváň, FARMA HYZA a.s.- stredisko Farma HYZA, Dobrá Niva, ZAF GARDEN, spol. 

s.r.o. Zvolen, AUTOREFINISH, s.r.o., Zvolen. 

 V roku 2010 boli šetrené 4 podnety. Jeden podnet sa riešil v spoločnosti OD 

PRIOR STRED a.s., Zvolen, kde išlo o šetrenie mikroklimatických podmienok na pracovisku. 

V 2 prípadoch LIGNUM MS s.r.o. Hriňová a Bc. Mária Očenášová, Hriňová išlo o šetrenie 

podnetov na hluk a prach v ţivotnom prostredí.  

V jednom prípade bol riešený podnet na spoločnosť Bučina DDD, spol. s r.o., Zvolen 

na hluk v ţivotnom prostredí. Spoločnosť bude riešiť  zníţenie hluku výstavbou komína 

plynovej kotolne, odsávania z výroby lepeného dreva, odsávania z výroby surových 

drevotrieskových dosiek a spaľovacej komory sušiarne, ktoré boli doporučené na základe 

hlukovej štúdie.  

Odborné stanoviská (expertízy) neboli v roku 2010 vykazované. 

V priebehu roku 2010 boli poskytnuté konzultácie a poradenstvo najmä začínajúcim 

subjektom pri uvedení priestorov do prevádzky, uvedení priestorov chráneného pracoviska do 

prevádzky, k činnosti pracovnej zdravotnej sluţby, hodnotenie pracovného prostredia, 

vypracúvaní prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, predkladaní podkladov pre 

vyhlásenie rizikových prác.  

 

                  Tabuľka č. 5     

Štátny zdravotný dozor 

na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami 

(podľa NV SR č. 276/2006 Z. z.) 
P o č e t 

Kontrola (ukončená záznamom) 4 

Kontrolné listy 36 

Pokyny na odstránenie nedostatkov  0 

Sankčné opatrenia* 0 

*v komentári uviesť názov organizácie, druh sankcie a dôvody uloţenia sankcie 
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Komentár k tabuľke č. 5 

 V sledovanom období boli vykonané kontroly zamerané na prácu so zobrazovacími 

jednotkami v spoločnosti PPS Vývoj, s.r.o., Zvolen u profesií: konštruktér, projektant, 

v spoločnosti SPP, a.s., Zvolen, a BETAMONT s.r.o. Zvolen u profesie: administratívny 

pracovník. Práca so zobrazovacími jednotkami spĺňala všetky poţadované kritériá. 

V spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o. Krupina bola práca so ZJ sledovaná 

u profesií manaţér finančnej kvality, výroby, personálny a mzdový pracovník, nákupca, 

asistent kvality, kreslič, a pracovník MTZ. Pracovisko MTZ je potrebné upraviť v súlade 

s NV SR č. 276/2006 Z.z. (nastaviteľná výška pracovného stola a usporiadanie pracoviska 

dodrţať optimálnu pozorovaciu vzdialenosť medzi okom a sledovaným detailom). 

U zamestnancov spoločnosti je potrebné zvýšiť informovanosť o vplyve práce a pracovných 

podmienok na zdravie so ZJ a oboznámiť ich o hodnotení zdravotného rizika so ZJ 

vypracovaného PZS. 

Zamestnancom boli poskytnuté kontrolné listy informovanosti v počte 36 kusov, pomocou 

ktorých sme overovali poskytovanie informácií v oblasti ochrany zdravia pri práci so 

zobrazovacími jednotkami zo strany zamestnávateľa. Preventívne lekárske prehliadky vo 

vzťahu k práci sú zabezpečované prostredníctvom PZS.  

 

 

                   Tabuľka č. 6 

Použitie kontrolných listov (dotazníkov informovanosti zamestnancov)  pri výkone ŠZD 

RÚVZ 
Počet kontrolných listov 

A B C H K N P R V Z 

Zvolen  30  16      36 

 

A – azbest     N – neionizujúce ţiarenie 

B – biologické faktory   P – psychická pracovná záťaţ  

C – chemické faktory    R - bremená 

H – hluk     V - vibrácie 

K – karcinogénne a mutagénne faktory Z – zobrazovacie jednotky 

 

Komentár k tabuľke č.6  

V Štátnom veterinárnom ústave Zvolen bolo pouţitých 30 kontrolných listov pre 

biologické faktory. Z ich odpovedí vyplýva, ţe zamestnávateľ poskytuje zamestnancom 
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OOPP, PZS zabezpečuje pre zamestnancov pravidelné lekárske prehliadky 1x ročne v 

súvislosti s rizikom práce a školenie zamestnancov.  

V spoločnosti PPS Group a.s. Detva boli predloţené dotazníky informovanosti 

zamestnancov pred rizikami hluku v počte 16 kusov na pracovisku lakovňa u profesie 

lakovač, viazač a ţeriavnik. Z dotazníkov vyplynulo, ţe je potrebné zvýšiť informovanosť 

zamestnancov o riziku hluku. Zamestnancom sú prideľované OOPP, zúčastňujú sa LPP 

v súvislosti s prácou, školenie zamestnancov je zabezpečené PZS. 

V rámci Programov a projektov RÚVZ Zvolen odd. PPLaT na rok 2010 a ďalšie roky 

sa sledovala úloha „Zniţovanie rizika vzniku ochorení podmienených prácou u zamestnancov 

pri práci so zobrazovacími jednotkami“. Bolo pouţitých 36 kontrolných listov v 4 

spoločnostiach - PPS Vývoj, s.r.o., Zvolen a LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o. Krupina, 

v spoločnosti SPP a.s. Zvolen a BETAMONT s.r.o. Zvolen.  Po vyhodnotení dotazníkov sme 

dospeli k záveru, ţe informovanosť zamestnancov o práci so zobrazovacími jednotkami je na 

dostatočnej úrovni. Práca so zobrazovacími jednotkami spĺňa všetky poţadované kritériá.  

Moţno konštatovať, ţe ochota zamestnancov vyplniť dotazník vo veľkej miere závisí 

od postojov vedúcich zamestnancov. Pouţívanie dotazníkov je finančne náročné. Dotazníky 

zamestnanci často vypĺňajú spoločne (veľa zhodných odpovedí). 

 

 

                            Tabuľka  č. 7 

 

Sankčné opatrenia Počet V sume 

Pokuty za priestupky – blokové konanie  1 10 

Pokuty za priestupky – pokuty do 50 000.- Sk okrem blokových 

(§ 56 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.) 
0 0 

Pokuty za iné správne delikty  

(§ 57 ods. 46 zák. č. 355/2007 Z. z.) 
4 880 

Iné sankcie / opatrenia – zákaz výroby 

§ 55 ods. 2 písm. a) zák. č. 355/2007 Z. z.) 
0 0 

Iné sankcie / opatrenia – zákaz činnosti alebo prevádzky 

§ 55 ods. 2 písm. g) zák. č. 355/2007 Z. z.)  
0 0 

Trestné oznámenie  0 0 

Náhrada nákladov 

(§ 58 zák. č. 355/2007 Z .z.) 
0 0 

Zvýšenie poistného (podľa zák. č. 413/2002 Z. z.) 0 0 

Výkon rozhodnutia (§ 79 zák. č. 71/1967 Zb.) 0 0 
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Komentár k tabuľke č.7 

V roku 2010 bola uloţená bloková pokuta fyzickej osobe v sume 10 € .  

V roku 2010 boli uloţené 4 sankcie v sume 880 eur za správny delikt na úseku 

verejného zdravotníctva podľa § 57 ods. 40 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. podnikateľovi 

Jaroslav Kováč,  Zvolen – prevádzka Oprava obuvi, brašnárstvo, brúsenie noţov, noţníc 

a nástrojov na počkanie, Helena Vetráková RELAX 7+, Nitrianske Pravno – prevádzka 

Dudince, D+D HYDRAULIK spol. s r.o., Kriváň a LIGNUM MS s.r.o. Hriňová. Podnikateľ 

Jaroslav Kováč,  Zvolen nemal rozhodnutie RÚVZ so sídlom vo Zvolene na uvedenie do 

prevádzky, neboli predloţené prevádzkové poriadky. Podnikateľovi bola uloţená pokuta vo 

výške 165 eur. Podnikateľka Helena Vetráková RELAX 7 + nemala rozhodnutie RÚVZ so 

sídlom vo Zvolene na uvedenie do prevádzky, nebola zdokladovaná odborná spôsobilosť 

predavačky. Podnikateľke bola uloţená pokuta vo výške 250 eur. V spoločnosti D+D 

HYDRAULIK spol. s r.o., Kriváň nemali rozhodnutie RÚVZ so sídlom vo Zvolene na 

uvedenie priestorov do prevádzky, neboli vykonané merania hluku a chemických škodlivín 

v pracovnom prostredí, neboli schválené prevádzkové poriadky s posudkami o riziku. 

Spoločnosti bola uloţená pokuta vo výške 300 eur. Spoločnosť LIGNUM MS s.r.o. Hriňová 

vykonávala svoju činnosť po skúšobnej dobe bez rozhodnutia RÚVZ so sídlom vo Zvolene na 

uvedenie priestorov do prevádzky. Spoločnosti bola uloţená pokuta vo výške 165 eur. 

 

Tabuľka č. 10 

 

Prehľad o počte podnikateľských subjektov kontrolovaných v roku 2010 

Právna forma subjektu 

Počet kontrolovaných subjektov 

rozdelenie podľa počtu zamestnancov v kontrolovanom subjekte 

0 1  -  9 10  -  49 50  -  249 250 a viac SPOLU 

Podnikateľ-FO – nezapísaný v OR  97    97 

Podnikateľ-FO – zapísaný v OR  114 13   127 

FO – slobodné povolanie       

FO – poľnohospodárska výroba       

Fyzické osoby spolu  211 13   224 

Verejná obchodná spoločnosť  1  1      2 

Spoločnosť s ručením obmedzeným  117 35 16 2 170 

Komanditná spoločnosť       

Nadácia       

Nezisková organizácia     1 1 

Akciová spoločnosť 3 17 8 19 2 49 

Druţstvo  1 8 5  14 

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov,       
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bytov a pod. 

Štátny podnik  1  2  3 

Národná banka Slovenska       

Banka – štátny peňaţný ústav  1    1 

Rozpočtová organizácia    2  2 

Príspevková organizácia   2 1  3 

Obecný podnik       

Fondy       

Verejnoprávna inštitúcia       

Zahraničná osoba       

Sociálna a zdravotné poisťovne       

Odštepný závod       

Zdruţenie (zväz, spolok)   1   1 

Politická strana, hnutie       

Cirkevná organizácia       

Organizačná jednotka zdruţenia       

Komora (s výnimkou profesných 

komôr) 
      

Záujmové zdruţenie právnických 

osôb 
      

Obec (obecný úrad), mesto (mestský 

úrad) 
  1   1 

Krajský a obvodný úrad       

Samosprávny kraj (úrad 

samosprávneho kraja) 
      

Právnické osoby spolu 3 138 54 46 4 246 

S p o l u : 3 349 67 46 4 470 

 

 

 Komentár k tabuľke č.10 

 Celkový počet kontrolovaných subjektov bol vyšší ako v roku 2009. Viackrát boli 

vykonané kontroly v spoločnostiach s  ručením obmedzeným a v akciových spoločnostiach 

s počtom zamestnancov 1-9 a 10-49. V roku 2010 bolo kontrolovaných celkom 470 

subjektov. Najviac kontrol bolo vykonaných v spoločnostiach s ručením obmedzením v počte 

170 kontrol, z toho s  počtom zamestnancov 1-9 bolo vykonaných 117 kontrol, napr. 

NECTARIO HOLDING, s.r.o. Zvolen,  EDAK s.r.o., Zvolen, INTERIER TEAN, s.r.o., 

Zvolen,  ALF TRADE s.r.o., Zvolen,  AUTOREFINIS s.r.o., Zvolen, EUROVIA- 

Kameňolomy, s.r.o., Košice, Lom Sekier a  Vígľaš,  JEKA, s.r.o., Zvolen H.E.S., s.r.o., 

Dudince, s počtom zamestnancov 50 – 249 napr. LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., 

Krupina, MicroStep spol. s.r.o., Hriňová, WITUR s.r.o., Krupina, R. Jurových – NIKARA, 

s.r.o., Krupina, Marius Pedersen, a.s. Zvolen, s počtom zamestnancov 250 a viac napr. 

Continental automotive systems Slovakia s.r.o., Zvolen, WAY INDUSTRIES, s.r.o., Krupina, 
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PPS Group, a.s. Detva. Sú to spoločnosti rôzneho zamerania napr. kovovýroba, drevovýroba 

a obchodné spoločnosti. U podnikateľov – FO – zapísaných v obchodnom registri bolo 

vykonaných 127 kontrol napr. Lucia Urdová  Slniečko, Zvolen, J. Lepieš JALES, Zvolen, Ing. 

J. Lupták LUNIT, Zvolen, Mava Comp. Marian Varga, Zvolen, Jozef Ďurica - BAMBI, 

Krupina, Filip Ďurica D – TECH, Detva, Peter Krnáč – PKM, Hriňová, Branisla Válek – 

ELVEX, Zvolen, Ing. Iveta Baláţová – VIBA, Zvolen, Katarína Cerovská – KAMILKA, 

Lieskovec, Lenka Kučerová – AUTOKOOMPO, Lieskovec, Ing. Maďaríková, Virtuál Office, 

Zvolen.    U podnikateľov nezapísaných v OR sa vykonalo 97 kontrol napr. Lenka Gaňová, 

Detva, Veronika Siváková, Krupina, Erich Fančalský, Zvolen, Viera Baláţová, Detva,  

Mikuláš Bôţik, Krupina, Marta Hrašková, Zvolen, Kršiaková Marta, Detva, Maroš Dado, 

Krupina. Kontrola u  neziskových organizácií tohto roku bola vykonávaná v organizácii 

Nemocnica – VAŠE ZDRAVIE n.o. Zvolen. V akciových spoločnostiach sa vykonalo 49 

kontrol, napr. v  PPS Group a.s., Detva, SLAVIA TOOLS a.s., Detva, Zvolenská teplárenská 

a.s., Zvolen, Wusam a.s., Zvolen, Hriňovské strojárne a.s., Medfin, a.s., Zvolen,  REVENGE, 

a.s., prevádzka Zvolenská Slatina, Detva a Hriňová, FARMA  - HYZA a.s., stredisko Dobrá 

Niva, Marius Pedersen, a.s. Zvolen, Bučina DDD, a.s., Zvolen, KOMUNÁLNA poisťovňa, 

a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, pobočka Zvolen.  V právnom subjekte druţstvo bolo 

oproti roku 2009 vykonaných menej kontrol -14, napr. Agrochov Bebrava Krupina, PD 

Lieskovec,  PD Očová, RD Detvianska Huta, Druţstvo Agra Litava, Druţstvo Agra Klokoč, 

RD Slatinské Lazy.  V štátnom podniku boli vykonané 3 kontroly týkajúce sa lesného 

hospodárstva – Lesy SR š.p., Kriváň a Krupina. V rozpočtových organizáciách boli vykonané 

2 kontroly -  ÚKSUP, Zvolen a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Zvolen.  

V príspevkových organizáciách boli vykonané 3 kontroly, a to v Ústave ekológie lesa SAV, 

Zvolen, v Štátnom veterinárnom ústave, Zvolen a Symbia DDS, Zvolen.  Kontrola  v  

zdruţení   bola vykonaná v OZ ,,VICTUS“, Krupina.  V subjekte obec (obecný úrad), mesto 

(mestský úrad) bola vykonaná 1 kontrola – MsÚ Zvolen.  

 

9. Podpora zdravia pri práci  

  Situácia oproti r. 2009 sa v tejto oblasti nezmenila, RÚVZ Zvolen má formálne 

zriadené poradenské centrum ochrany a podpory zdravia pri práci. Poradenskú činnosť 

povaţujeme za integrálnu súčasť práce oddelenia. Pri práci pouţívame vydané zdravotno-

výchovné materiály spracované k jednotlivým témam, resp. údaje dostupné z literatúry.       
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           Najčastejšie poskytovaná konzultácia je u novozriadených subjektov, s ktorými sa 

konzultovalo o potrebe predloţenia podkladov k uvedeniu do prevádzky,  o riziku, spôsobe 

podania ţiadosti, resp. o ich ďalších povinnostiach ako zamestnávateľov. Veľmi častou 

otázkou právnických a fyzických osôb bola činnosť pracovnej zdravotnej sluţby, hodnotenie 

prac. prostredia, posudzovanie rizík, vypracovanie prevádzkových poriadkov, zabezpečenie 

preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. 

 Zvýšená pozornosť sa venovala rizikovým pracoviskám a poţadovaným  náleţitostiam 

na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie. 

Poskytovali sa konzultácie k zriadeniu chránených pracovísk napr.: DSS SYMBIA, 

Zvolen, Občianske zdruţenie “VICTUS“ Krupina, Anna Babicová, Hriňová – Poradenstvo 

preventívnej starostlivosti, regenerácia a masáţe, JUDr. Emil Vaňko – advokát, Zvolen, 

CHRIEN, spol. s .r.o. Zvolen, Andrea Chabadová UNISERVIS, Zvolen, Pavel ŠAJBAN, 

rezbárska dielňa Pliešovce, DMH Group s.r.o. Zvolen, Marian Varga MAVA – comp. Zvolen, 

Ing. Lenka Vlčeková, Zvolen – Kancelária na činnosť podnikateľských, organizačných 

a ekonomických poradcov, vedenie účtovníctva, Jana Kubíková, Detva – realitná kancelária, 

Miroslav Suja, s.r.o. Detva – obchodná činnosť, 

 V rámci Európskeho týţdňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v októbri 2010  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene – oddelenie preventívneho 

pracovného lekárstva a  toxikológie organizoval dňa 26.10.2010 Deň otvorených dverí RÚVZ 

„Zdravé pracoviská“ – bezpečná údrţba. Hlavným cieľom kampane o hodnotení rizík je 

zvýšiť informovanosť o rizikách súvisiacich s údrţbou na pracovisku, poukázať na to, ţe tieto 

riziká je moţné a nevyhnutné odstrániť alebo zníţiť. Táto celoeurópska informačná kampaň 

zameraná na oblasť bezpečnej údrţby bude pokračovať aj v roku 2011. Kampaň má podnietiť 

zamestnávateľov, aby plánovali vopred a hodnotili riziká predtým, ako dôjde k nehode, 

poškodeniu zdravia zamestnancov.  

Projekt Zdravé pracoviská sa realizuje v spoločnosti MRAMOR spol. s.r.o., Krupina. 
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10. Špecializované úlohy a iná odborná činnosť 

Tabuľka č. 11 
 

Špecializované úlohy a iná odborná činnosť 

Prednášky 
Publikácie 

v odborných 

časopisoch a 

zborníkoch 

(počet) 

Zahraničné 

pracovné 

a študijné 

cesty (počet) 

Špeciali-

zované  

úlohy  

(počet) 

Iné 

činnosti 

(počet) 

na odborných 

podujatiach 
(počet 

prednášok) 

pre- a 

postgraduálna 

výchova (počet 

hodín) 

0 88 0 0                 2 

Komentár k tabuľke č. 11 

V sledovanom období na odd. PPLaT vykonávali prax 3 študentky LF UK Martin , 

odbor verejné zdravotníctvo, 2 študentky externého štúdia a 1 denného štúdia Fakulty  

zdravotníctva, odbor verejné zdravotníctvo, Trnavská univerzita. Predatestačnú prax 

absolvovali 2 lekárky. Prax študentov a lekárov bola vykonaná v celkovom rozsahu 88 hodín.  

Iné činnosti  

- v roku 2010 pracovníci PPLaT predniesli seminárnu prácu na tému - ,,Pracovné podmienky 

v prevádzkach veľkých obchodných reťazcov hypermarketov so zreteľom na hodnotenie 

fyzickej záťaţe a pracovných podmienok“, 

- na internetovej stránke RÚVZ Zvolen bol zverejnený článok na tému ,,Zdravé pracoviská – 

bezpečná údrţba, Kampaň Európskej agentúry pre BOZP“. 

 

11. Vyhodnotenie Dohody o spolupráci a koordinácii činností v oblasti  

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci medzi MPSVR SR a MZ SR,         
zo dňa 6.8.2002 

 

                 Tabuľka č. 13a 
 

Spoločné previerky orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce  

vo vybraných organizáciách v SR 

Kraj Počet Organizácia (firma) 

Banskobystrický 

RÚVZ Zvolen 

0 

 

 

 

Komentár k tabuľke č.13a 

 

V roku 2010 s Inšpektorátom práce Banská Bystrica nebola vykonaná spoločná 

previerka. 

Spoločné dozorné aktivity v roku 2010 s orgánmi inšpekcie práce neboli vykonané, 

pre RÚVZ so sídlom vo Zvolene neboli plánované.  
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Zo strany orgánov inšpekcie práce sme neboli poţiadaní o spoluprácu pri vyšetrovaní 

príčin pracovných úrazov, povolení práce nadčas, ani pri iných činnostiach. 

 

Tabuľka č. 13b  

Spoločné koordinované dozorné aktivity orgánov verejného zdravotníctva s inými 

orgánmi dozoru vo vybraných organizáciách  (podľa zákona č. 261/2002 Z.z.) 

Kraj Previerka 

vykonaná 

RÚVZ 

Kontrolované 

subjekty 

Kategória 

subjektu 

Počet uloţených 

opatrení 

Banskobystrický 

RÚVZ Zvolen 

          0    

 
Poznámka: K tabuľke uveďte komentár o celkovom počte vybraných organizácií (z toho počet 

v kategórii A a počet v kategórii B), celkový počet uloţených opatrení a dôvody ich uloţenia, uveďte 

problémy a nedostatky, s ktorými ste sa pri kontrolách stretli. 

Kaţdý RÚVZ v sídle kraja vypracuje samostatne vyhodnotenie kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 

261/2002 Z.z. o prevencii závaţných priemyselných havárií. 

 

Komentár k tabuľke č.13b 

 

Spoločné koordinované dozorné aktivity RÚVZ so sídlom vo Zvolene s inými 

orgánmi  dozoru vo vybraných organizáciách  (podľa zákona č. 261/2002 Z.z.) neboli pre rok 

2010 plánované. SIŹP, IŢP Banská Bystrica na základe poslednej koordinovanej kontroly 

navrhla termín spoločnej previerky v spoločnosti SLOVNAFT a.s. Terminál a Produktovod 

PS 25 Stoţok a  Zväz pre skladovanie zásob , a.s., prevádzka Terminál Stoţok v kategórii B 

na február 2011. 

 

12. Výkon štátneho  zdravotného  dozoru  orgánmi  verejného  

zdravotníctva  v  súvislosti s novou  chemickou legislatívou  

 

         Tabuľka č.14a 

 

 

Rozhodnutia orgánov verejného zdravotníctva v oblasti 

chemických faktorov, karcinogénov a mutagénov   

§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. 

P o č e t                        

súhlasných/nesúhlasných 

rozhodnutí 

Rozhodnutia o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky*
  

vrátane zmeny v ich prevádzkovaní a ak si to vyţaduje 

objektivizáciu chemických faktorov (vrátane karcinogénov 

a mutagénov) pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie 

priestorov do skúšobnej prevádzky  

25/0 

 

 

7/0 

 

* Týka sa prevádzok, u ktorých  orgán verejného zdravotníctva schválil prevádzkový 

poriadok, ktorého       súčasťou je posudok o riziku pri práci s chemickými faktormi. 
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V komentári osobitne uveďte, či sa jednalo o schvaľovanie prevádzky s expozíciou  

zamestnancov karcinogénom a mutagénom. 

 

 

 

Komentár k tabuľke č.14a 

 

V sledovanom období bolo vydaných 25 súhlasných rozhodnutí k návrhom na 

uvedenie priestorov do prevádzky vrátane schválenia prevádzkových poriadkov s posudkami 

o riziku pri  práci s chemickými faktormi. Jedná sa o prevádzky prevaţne výrobného 

a obchodného charakteru ako napr. : PPS Group a.s. Detva, prevádzková hala 3, Micro Step, 

spol. s.r.o., prevádzka IQM Hriňová, Dekona s.r.o., Zvolen, PPS Vývoj, s.r.o., Zvolen, Márius 

Pedersen a.s., prevádzka Lieskovská cesta Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 

EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., lom Vígľaš , Katarína Očenášová LUKA MASIV, Kriváň –

stolárstvo, FARMA HYZA a.s., Dobrá Niva. 

Neschvaľovali sa prevádzky s expozíciou zamestnancov karcinogénom 

a mutagénnom. 

Z dôvodu objektivizácie chemických faktorov pracovného prostredia boli vydaných 7 

rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky ( WAY INDUSTRIES, 

a.s., Krupina, Ján Hronček, stolárstvo, Kriváň, UNIASFALT s.r.o., Obaľovacie centrum , 

Vígľaš, Lignum MS s.r.o., Areál PPS Detva, stolárstvo, WUSAM s.r.o., Zvolen, Ing. Jozef 

Torkoš, Zvolen, stolárstvo, NIVA EXPO, spol. s.r.o., Dobrá Niva). 

V sledovanom období bolo vydaných 16 rozhodnutí k návrhom na schválenie 

prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi vrátane posudkov o riziku ako 

napr. : KNK s.r.o., prevádzka NAKO, Hriňová, Ján Petrinec- NIKA , Brother INDUSTRIES 

(SLOVAKIA)s.r.o., Krupina, Pavel Gombík, záhradníctvo Dudince, Bryndziareň a syráreň, 

s.r.o., Zvolenská Slatina ,ÚKSUP Bratislava, Skúšobná stanica Vígľaš. 

 

 

       Tabuľka č.14b 

 

Nápravné a predbežné opatrenia, oznámenia týkajúce sa  

chemických faktorov 

Počet 

Zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a pouţívania materiálov, 

chemických látok a prípravkov, nástrojov, strojov, zariadení, pracovných 

a technologických postupov, ktoré zhoršujú pracovné prostredie, 

podmienky práce a ohrozujú zdravie zamestnancov  

(§ 12 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.) 

0 
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Oznámenie
 

o začatí vykonávania  dezinfekcie a regulácie ţivočíšnych 

škodcov ako profesionálnu činnosť fyzickými osobami - podnikateľmi 

alebo právnickými osobami 

(§ 52 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.)    

16 

Zákaz výroby, manipulácie alebo uvádzania do obehu výrobkov, ktoré 

odporujú poţiadavkám ustanoveným týmto zákonom a inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia 

(§ 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. ) 

0 

Zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečnej zmesi alebo látky vo 

výrobku , ak hrozí poškodenie zdravia alebo ţivota alebo ak k nemu uţ 

došlo 

(§ 26 ods. 2 písm. b) zákona č. 67/2010 Z. z.) 

0 

Opatrenia prijaté na obmedzenie látky, látky obsiahnutej v prípravku alebo 

vo výrobku, a ak sa zistí, ţe na ochranu zdravia je nevyhnutný zásah. 

(§ 26 ods. 2 písm. c/ zákona č. 67/2010 Z.z.) 

0 

Opatrenia prijaté v prípade, ţe látka alebo zmes predstavuje váţne riziko  

pre zdravie ľudí z dôvodov klasifikácie, označovania alebo balenia *. 

(§ 26 ods. 3 písm. e/ zákona č. 67/2010 Z.z.)  

- 

 

*   Údaje od RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.  

V komentári uveďte dôvody prijatia rozhodnutia. 

 

Komentár k tabuľke č.14b 

 

V roku 2010 neboli uloţené ţiadne nápravné a predbeţné opatrenia týkajúce sa chemických 

faktorov. V 16 prípadoch sme zaevidovali oznámenie o vykonaní DDD činnosti.  Väčšinou 

išlo o hlásenie DDD činnosti v uzatvorených objektoch – potravinárske priestory, stravovacie 

zariadenia, školské zariadenia, športové objekty, výrobné objekty,  bytové domy a objekty 

bánk. 

 

        Tabuľka č. 14c 

 

Sankčné opatrenia uložené orgánmi verejného 

zdravotníctva  za správne delikty v oblasti chemických 

faktorov 

podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z.z. 

Počet V sume 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 23 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 355/2007 Z. z. 
0 0 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 29 písm. e), f), g), h), i) zákona č. 355/2007 Z. z. 
0 0 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 40 písm.  b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z. 
 

0 

 

0  

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 42 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. 
0 0 
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Pokuty uloţené podľa § 36 zákona č. 67/2010 Z. z. za správne 

delikty uvedené v §§ 33-35 zákona č. 67/2010 Z. z.  
0 0 

Poriadkové pokuty uloţené podľa § 38 zákona č. 67/2010 Z.z. 0 0 

     

 

 Komentár k tabuľke č.14c 

 

V roku 2010 neboli uloţené sankčné opatrenia za správne delikty v oblasti chemických 

faktorov. 

   

        Tabuľka č. 14d 

 

Stanoviská, informácie, vyjadrenia a expertízy vypracované  v oblasti 

chemických faktorov 

Počet 

Odborné stanoviská, informácie, expertízy a vyjadrenia pre Centrum pre 

chemické látky a prípravky  

(§ 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 67/2010 Z. z.) 

- 

Vyjadrenie k bezpečnostnej správe 

(§ 9 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z.) 0 

 

Komentár k tabuľke č.14d 

V roku 2010 RÚVZ Zvolen nedal vyjadrenie k bezpečnostnej správe podniku v zmysle 

zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závaţných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

   

13. Personalistika 

                    Tabuľka č. 15 

Personálne obsadenie oddelenia preventívneho pracovného lekárstva  

Lekári 
VŠ 

DAHE AHE 
SŠ 

S p o l u 
zdrav. iní zdrav. ostatní 

0 0 3 2 0 0 0 5 

 

Komentár k tabuľke č.14: 

VŠ iní - špecializačná skúška z hygieny ţivotného a pracovného prostredia  

- Chemickotechnologická fakulta, špecializácie kvasná chémia a biochémia 

- LF UK, odbor manaţment v ošetrovateľstve 

DAHE -2 absolventky diaľkového štúdia DAHE, predtým získaná špecializácia PŠŠ 

z hygieny práce, ktorú získali ešte ako AHS 
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 Počet a  štruktúra zamestnancov oddelenia  PPL sa v r. 2010 oproti roku 2009 zmenila. 

Od 1.2.2009 došlo k zníţeniu počtu zamestnancov o jedného AHE z dôvodu odchodu do 

dôchodku.  V roku 2010  oddelenie PPLaT pracovalo s počtom zamestnancov 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           MVDr. Miloslava  Štollmannová 

                                                                                                     vedúca oddelenia PPLaT 
 

 

 

 


