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1. Analýza stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok. 

 V dozorovaných prevádzkach rezortu poľnohospodárstvo a lesníctvo, drevospracujúci 

priemysel, stavebníctvo, nábytkárska a textilná výroba sa stále prejavovala hospodárska kríza. 

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. 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 2011 k zvýšeniu objemu výroby ako aj k nárastu počtu zamestnancov. Koncom 

roku 2011 v spoločnosti pracovalo 782 zamestnancov, z toho 63 ţien. Oproti roku 2010 stúpol 

počet zamestnancov o vyše 140. V spoločnosti boli vyhlásené rizikové práce na obrobni 

z titulu hluku kat. 3 u profesie operátor výrobnej linky I, II v počte 88 zamestnancov, z toho 

34 ţien. Z dôvodu objektivizácie chemických faktorov na pracoviskách galvanického 

pokovovania ako aj predloţenia na schválenie prevádzkových poriadkov pre prácu 

s nebezpečnými chemickými faktormi boli uvedené do skúšobnej prevádzky Galvanická linka  

1 a 2 z dôvodu rozšírenia výroby.  

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

zamestnávateľom v regióne došlo k zvýšeniu výroby, čím došlo aj k zvýšeniu počtu o 120 

zamestnancov (1289 zamestnancov, z toho 212 ţien). Na rizikových prácach je zamestnaných 

710 zamestnancov, z toho 83 ţien (riziko hluku, prachu, vibrácií). V roku 2011 bola vykonaná 

nová objektivizácia podmienok práce a pracovného prostredia meraním hluku, prachu 

a vibrácií na všetkých výrobných projektoch spoločnosti. Boli vykonané technické opatrenia 

na zníţenie zdravotných rizík 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 
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potreby dobrusovania. Na pieskovači v H3 bola vykonaná rozsiahla oprava a výmena 

poškodeného krytovania a utesnenia pieskovača. Zráţanie ostria hrán po opracovávaní na 

väčších detailoch sa rieši ručnými technickými frézkami. Pred zaťaţením prachom zváračov 

na zváracích pracoviskách sa zavádza ochrana pomocou zváracích masiek s prívodom 

filtrovaného vzduchu.  

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 Hriňovské strojárne a.s., Hriňová došlo k výstavbe modernej 

skúšobne prototypov prevodoviek, dokončenia novej jedálne, dobudovanie šatní, plynovej 

kotolne a zateplenie stien výrobnej haly. Vyvíjajú sa nové výrobky (planetové prevodovky do 

autozmiešovačov, planetové kolesové reduktory do stavebných a poľnohospodárskych 

stavebných strojov).  Priestory spoločnosti WAY INDUSTRIES a.s., Krupina boli v roku 

2011 uvedené do prevádzky. V priebehu roku došlo k miernemu zvýšeniu výroby, čím došlo 

aj k zvýšeniu počtu zamestnancov. V spoločnosti sú vyhlásené rizikové práce z titulu hluku, 

pevných aerosólov a chemických faktorov. V spoločnosti SLAVIA TOOLS, a.s. Detva je 

počet zamestnancov zastabilizovaný, zamestnávateľ zabezpečil meranie faktorov v 

pracovnom prostredí (hluk, prach, vibrácie, tepelná záťaţ). Boli vyhlásené rizikové práce na 

príprave materiálu u profesie brúsič (faktor hluk, vibrácie) a palič (faktor pevné aerosóly) a na 

zvarovni u profesie zvárač kovov (faktor prach, hluk) v celkovom počte 14 zamestnancov. Na 

všetkých pracoviskách vyhlásených ako rizikové boli zavedené bezpečnostné prestávky počas 

pracovnej doby – v 1., 2. a 3. zmene 2x po 10 minút. Spoločnosť pripravuje pre týchto 

zamestnancov rekondičné pobyty v 1.Q 2012. 

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

výrobu čalúneného sedacieho nábytku došlo k zmene štatutárnych zástupcov. V priebehu roka 

sa zvýšil počet zamestnancov o 75. Zlúčili sa výrobné linky z pôvodných 11 na 4, po 

reorganizácii technologického toku sa objem výroby mierne zvýšil. Dobudovalo sa osvetlenie 

v šijacej dielni.  

V spoločnosti BUČINA DDD, spol. s r.o., Zvolen na pracovisku lepených dosiek 

došlo k úprave výrobného procesu a následne bude vykonaná objektivizácia hluku a prachu 

v pracovnom prostredí.    

V spoločnosti SENOBLE Central Europe s.r.o., Zvolen po presťahovaní do nových 

výrobných a administratívnych priestorov sa zrušili pracoviská – plnička jogurtov, GASTI 1, 

plnička smotany HAMBA a ELOPAK a linka TETRAPAK. Zabudovala sa nová linka YAB, 

na ktorej sa v priebehu roka nainštalovali tlmiče hluku. Zmenilo sa pracovné prostredie na 
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pracovisku expedičných skladov, zamestnanci pracujú v chlade počas celej pracovnej doby. 

Z týchto dôvodov budú v roku 2012 vykonané nové merania hluku a záťaţe chladom 

a následne prehodnotené rizikové práce.  

 V spoločnosti XEPAP, spol. s r.o., Zvolen boli uvedené do prevádzky priestory skladu 

učebníc, v ktorom je situovaný 1 baliaci stroj SMIPACK typ BP 800 AS a ovinovačka 

COMARNE.  

V spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy s.r.o. Košice, výrobné stredisko Hanišberg 

bolo nainštalované skrápacie zariadenie na zníţenie prašnosti z dopravy. 

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

Krupina bola zrušená riziková práca z titulu hluku a nebezpečných chemických faktorov na 

pracovisku recyklácie tonerových kaziet z dôvodu technických úprav pracoviska a následnej 

objektivizácie faktorov v pracovnom prostredí. 

V spoločnosti Doprastav, a.s., Bratislava, Závod Zvolen na pracovisku armovňa sa od 

apríla 2011 nepracuje, došlo k zníţeniu počtu zamestnancov. 

V podniku VLP TU Zvolen v priebehu roka 2011 sa pravidelne sledoval technický stav 

motorových píl a taktieţ JMP, ktorými pracovali pracovníci na základe ţivnostenského 

oprávnenia. Sledovali sa na nich najmä bezpečnostné prvky a celkový technický stav píly. 

Činnosti počas pracovnej zmeny majú zamestnanci organizované tak, aby mohli vykonávať 

prácu s pílou aj bez nej, aby sa dodrţiavali prestávky mimo expozície hluku a vibrácií. 

Spoločnosť OSIVO a.s., Zvolen – ČSO Pstruša a ČSO Krupina urobila rekonštrukciu 

triediacich liniek. V prevádzke ČSO Krupina sa zabudovali nové ventilátory a čerpadlá na 

moriacich linkách. V ČSO Pstruša sa zabudovala optická čistička na čistenie prímesí podľa 

odtieňa prímesí. V obidvoch prevádzkach sa zrušili rizikové práce z titulu hluku a prachu 

kat.3.      

V roku 2011 boli uvedené do prevádzky nasledovné významnejšie spoločnosti z 

hľadiska pracovného prostredia: 

- WAY INDUSTRIES a.s., Krupina – strojárska výroba 

- BDM, s.r.o. Sielnica – drevárska výroba 

- LIGNUM MS s.r.o., Detva – areál PPS Detva, stolárska výroba 

- OSIVO a.s., Zvolen – ČSO Krupina a Pstruša 

- SIMAG SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Detva, kovovýroba- 

delenie materiálu laserom 

- NIVA Expo, spol. s r.o. Dobrá Niva, výroba nábytkárskych fóliových dvierok 
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- Poľnohospodárske druţstvo Lieskovec – Mechanizačné stredisko, ţivočíšna 

výroba, administratívne priestory 

- EnergoAgro, s.r.o., Zvolenská Slatina – kancelárske priestory, ţivočíšna výroba, 

stredisko údrţby 

- ASTA spol. s r.o. Vígľaš – stavebná firma  

- Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., Zvolen 

- Ján Hronček, Stolárstvo, Kriváň 

- TERA PLASTIK, s.r.o., Hontianske Tesáre – výroba tovaru z plastov 

 

Do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli 

uvedené napr.: 

- Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen – galvanická linka 1,2 

- DREVONEX, v.o.s., Zvolen – stolárstvo Niţovec 

- BARE METAL s.r.o., Hriňová – prevádzka Hájniková 

- Martin Kalamár, Slanec, Hriňová – stolárska výroba 

- Marián Maslík, Horný Jalšovík – stolárstvo 

- Marián Ruman Stolárstvo, Krupina 

- Marek Danko, Detva – prevádzka sekanie, spracovanie drevného odpadu 

a skladovanie odrezkov, Vígľaš 

- Lukáš Mackov – MASIV, Krupina – stolárstvo 

- KLASIK – interiér s.r.o., Zvolen – stolárstvo 

- Peter Krnáč- PKM, Hriňová – píla 

- Pharm.Dr.Anna Dlhopolcová – ADIA, Zvolen – lakovňa 

 

 Havarijné a mimoriadne situácie v roku 2011 riešené neboli.       
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2. Rizikové práce                       

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v územnom obvode Zvolen v roku 2011 – 

podľa prevaţujúcej činnosti a podľa kategórie rizikového faktoru 

( 1. stupeň) 

                                                                                                    Počet exponovaných pracovníkov 

Prevažujúca činnosť spolu 3. kat. 4. kat 

kód názov celkom žien celkom žien celkom žien 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 39 5 30 0 39 5 

B Ťaţba a dobývanie 37 0 37 0 0 0 

C Priemyselná výroba 883 150 813 150 150 0 

D Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 

34 0 34 0 0 0 

F Stavebníctvo 38 1 32 1 8 0 

G Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a motocyklov 

25 18 25 18 0 0 

M Odborné, vedecké a technické činnosti 51 40 51 40 0 0 

P Vzdelávanie 2 0 2 0 0 0 

                                                              Spolu 1109 214 1024 209 197 5 

Upozornenie: počet exponovaných pracovníkov spolu nie je súčtom počtu exponovaných 

pracovníkov kat. 3 a kat. 4!!!!! 

 

Komentár k tabuľke  

 Na vyhlásených rizikových pracoviskách územného obvodu Zvolen pracovalo celkom 

1109 zamestnancov, z toho 214 ţien. Je to oproti roku 2010 nárast o 51 zamestnancov, pričom 

u ţien je to nárast o 8. 

 V rezorte poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov sme zaznamenali pokles o 43 

(52,43%) zamestnancov, z toho je pokles o 8 (61,54%) ţien. Pokles sme zaznamenali 

z dôvodu zrušenia rizikových prác v spoločnosti OSIVO, a.s., Zvolen – čistiace stanice osív 

Krupina a Pstruša, v PD Dolný Badín, PD Čabradský Vrbovok, zniţovanie počtu 

zamestnancov na polesiach vysokoškolského lesného podniku TU Zvolen. 
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 V rezorte ťaţba a dobývanie sme zaznamenali pokles exponovaných zamestnancov o 5 

(11,90%) z dôvodu nízkeho dopytu po prírodnom kameni z lomov EUROVIA – Kameňolomy 

s.r.o., Košice – lom Vígľaš a lom Sekier.    

 Nárast sme zaznamenali v oblasti priemyselnej výroby o 71 (8,74%) zamestnancov, 

z toho o 15 (11,53%) ţien. K zmene v rezorte priemyselnej výroby došlo najmä z dôvodu 

prehodnotenia rizikových prác v spoločnostiach PPS Group a.s., Detva, WAY INDUSTRIES 

a.s., Krupina, KOPAST s.r.o., Zvolen. 

V rezorte dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu je nárast o 8 

zamestnancov (30,76%) z dôvodu rozšírenia činnosti v spoločnosti Zvolenská teplárenská, 

a.s., Zvolen a SPP-distribúcia, a.s., Zvolen. 

V oblasti stavebníctva je oproti roku 2010 nárast o 20 zamestnancov (111,11%), 

z toho o 1 ţenu (100%) z dôvodu vyhlásenia rizikovej práce v spoločnosti UNIASFALT 

s.r.o., Šelpice – obaľovacie centrum Vígľaš a z dôvodu iného zaradenia spoločností podľa 

prevaţujúcej činnosti v programe ASTR_2011.  

V oblastiach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, 

odborných, vedeckých a technických činností, školstve sa oproti roku 2010 nevyskytla zmena 

v počte pracovníkov vykonávajúcich rizikovú prácu. 

 

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2011 v územnom obvode 

Zvolen – podľa kategórie rizikového faktoru a podľa faktorov 

 (2. stupeň) 

 

Rizikový faktor 

Počet exponovaných pracovníkov 

3. kat 4. kat. spolu 

celkom žien celkom žien celkom žien 

  tuberkulóza 0 0 0 0 0 0 

  infekcie prenosné zo zvierat na ľudí 51 40 0 0 51 40 

  inde nezaradené 0 0 0 0 0 0 

Biologické faktory spolu: 51 40 0 0 51 40 

Elektromagnetické polia spolu: 0 0 0 0 0 0 

  
dlhodobé nadmerné jednostranné 
zaťaženie 0 0 0 0 0 0 

  dynamická záťaž 0 0 0 0 0 0 

  statická záťaž 0 0 0 0 0 0 

  pracovná poloha 0 0 0 0 0 0 

  zvýšený tlak na lakťový nerv 0 0 0 0 0 0 

  práca s bremenami 0 0 0 0 0 0 

Fyzická záťaž spolu: 0 0 0 0 0 0 
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  ultrazvuk 0 0 0 0 0 0 

  infrazvuk 0 0 0 0 0 0 

  premenný 860 150 119 0 979 150 

  impulzový 0 0 0 0 0 0 

  ustálený 0 0 0 0 0 0 

Hluk spolu: 860 150 119 0 979 150 

  pevné aerosóly  169 2 48 5 217 7 

  chem. karcinogén/mutagén 0 0 0 0 0 0 

  alergén 14 1 0 0 14 1 

  dermatotropný 11 0 0 0 11 0 

  látky poškodzujúce reprodukciu 0 0 0 0 0 0 

  výbušné 0 0 0 0 0 0 

  oxidujúce 0 0 0 0 0 0 

  horľavé 0 0 0 0 0 0 

  veľmi horľavé 11 0 0 0 11 0 

  mimoriadne horľavé 0 0 0 0 0 0 

  jedovaté - toxické 6 0 0 0 6 0 

  veľmi jedovaté - veľmi toxické 2 0 0 0 2 0 

  žieravé 22 0 0 0 22 0 

  škodlivé 37 0 0 0 37 0 

  dráždivé 11 0 0 0 11 0 

  nebezpečné pre životné prostredie 0 0 0 0 0 0 

Chemické látky a zmesi spolu: 283 3 48 5 331 8 

  v zdravotníctve 0 0 0 0 0 0 

  v priemysle 0 0 0 0 0 0 

  vo veterinárnej medicíne 0 0 0 0 0 0 

Ionizujúce žiarenie spolu: 0 0 0 0 0 0 

  záťaž teplom 0 0 0 0 0 0 

  záťaž chladom 24 17 0 0 24 17 

Mikroklimatické faktory spolu: 24 17 0 0 24 17 

  laser 0 0 0 0 0 0 

  infračervené 0 0 0 0 0 0 

  ultrafialové 0 0 0 0 0 0 

  viditeľné 0 0 0 0 0 0 

Optické žiarenie spolu: 0 0 0 0 0 0 

Psychická pracovná záťaž spolu: 0 0 0 0 0 0 

  zvýšený tlak vzduchu 0 0 0 0 0 0 

Tlak vzduchu spolu: 0 0 0 0 0 0 

  prenášané na ruky 16 0 30 0 46 0 

  prenášané na celé telo 0 0 0 0 0 0 

  miestne 0 0 0 0 0 0 

Vibrácie spolu: 16 0 30 0 46 0 
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Komentár k tabuľke  

V územnom obvode Zvolen bolo evidovaných  v roku 2011 celkom 1431 expozícií 

faktormi, čo je oproti roku 2010 nárast o 79 expozícii (5,52%), z toho je počet ţien 

vystavených rizikovému faktoru 215.  

Oproti roku 2010 sa nezmenil počet pracovníkov vystavených riziku biologickým 

faktorom a mikroklimatickým faktorom. Biologickým faktorom – infekciám prenosným zo 

zvierat na ľudí sú vystavení pracovníci Štátneho veterinárneho ústavu Zvolen na oddeleniach 

virológie, bakteriológie, patologickej morfológie a histológie. Záťaţi chladom sú vystavení 

pracovníci spoločnosti METRO CASH&CARRY s.r.o., Ivánka pri Dunaji – prevádzka 

Zvolen – oddelenie mäsa, rýb a mlieka. 

Najviac expozícií je uţ dlhodobo evidovaných vo faktore hluku, kde oproti roku 2010 

je nárast o 65 (7,11%) pracovníkov, u ţien bol nárast o 24 (16%). Riziková práca v 

riziku hluku bola vyhlásená v spoločnostiach: WAY INDUSTRIES a.s., Krupina – zvarovňa, 

príprava materiálu, riadenie kvality – 3. kat., PPS VEHICLES s.r.o., Detva –hala zvarovne 3. 

kat., Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen – obrobňa – 3. kat., NivaExpo 

spol. s r.o., Dobrá Niva – povrchová úprava, frézovňa – 3. kat., SLAVIA TOOLS a.s., Detva 

– hala H10 príprava materiálu – 4. kat., zvarovňa – 3. kat., KNK výrobné druţstvo závod 

NAKO, Hriňová – lisovňa -3. kat., SIMAG Slovakia s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka 

Detva – výrobný úsek, delenie hutného materiálu laserovou technológiou – 3. kat., Ing. Jozef 

Mintál – MINTAL, Sielnica –výrobná hala eurookien – 3. kat.     

Pokles oproti roku 2010 nastal v rizikovom faktore chemické látky a zmesi o 57 

(18,44%) zamestnancov a u ţien nastal pokles o 18 (72%). V 3. kat. sme zaznamenali pokles 

o 58 zamestnancov, z toho o 17 ţien (89,47%). Riziková práca v riziku chemických látok 

a zmesí bola vyhlásená v spoločnostiach NivaExpo spol. s r.o., Dobrá Niva, WAY 

INDUSTRIES a.s., Krupina, SLAVIA TOOLS a.s., Detva, Farma HYZA a.s., Topoľčany - 

prevádzka Dobrá Niva – pracovisko chovu kurčiat, 4. kat. Rizikové práce v rizikovom faktore 

chemické látky a zmesi boli zrušené v spoločnostiach BROTHER INDUSTRIES 

(SLOVAKIA) s.r.o., Bratislava – prevádzka Krupina, OSIVO a.s., Zvolen – prevádzky 

čistiace stanice osív Pstruša a Krupina. 

 V roku 2011 nastal pokles u expozícii vibráciám o 8 (14,81%) zamestnancov z dôvodu 

zniţovania počtu zamestnancov vysokoškolského lesného podniku TU, Zvolen, Lesy SR, š.p., 

Banská Bystrica – závod Krupina. Boli vyhlásené rizikové práce z titulu vibrácií v spoločnosti 

MRAMOR spol. s r.o., Bratislava – prevádzka Krupina – brusiareň - 4. kat., v spoločnosti 

SLAVIA TOOLS a.s., Detva – hala H10  príprava materiálu – 4. kat. 
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 U samostatne zárobkove činných osôb ako aj u samostatne hospodáriacich roľníkov  je 

zrovnateľná situácia pri určovaní rizikových prác s rokom 2010, 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 

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 pribliţne 2/3 subjektov, u ktorých sa vyskytujú rizikové 

práce, si plnia povinnosti v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z., § 31 ods. 7. Ostatné subjekty si 

túto povinnosť nesplnili. 
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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 v roku 2011 nezabezpečovala ţiadna 

organizácia.  

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 39 6677 2865 52 1109 214 

S p o l u 39 6677 2865 52 1109 214 

 

Komentár k tabuľke č. 12b 

 V územnom obvode má zabezpečenú PZS 85 organizácií. Za rok 2011 uzavrelo 

zmluvu s PZS 7 spoločností na zabezpečovanie sluţieb dodávateľským spôsobom. Niektoré 

spoločnosti zmenili poskytovateľa sluţieb PZS. V spádovom území Zvolen pôsobí 5 PZS, 

ktoré majú oprávnenie na výkon práce. Ide o SALUS – EC s.r.o. Zvolen, PZS - ANIMA, 

s.r.o., Zvolen, Nemocnica s poliklinikou - VAŠE ZDRAVIE, n.o., Zvolen a pobočky 

spoločností NOVAPHARM s.r.o., Bratislava, MEDFIN, PZS, a.s., Bratislava. 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 183 kontrol 

v prevádzkach, ktoré majú PZS zabezpečenú dodávateľským spôsobom, kde nie sú vyhlásené 
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rizikové práce. Celkový počet zamestnancov v týchto prevádzkach bol 3206, z toho bolo 

2600 žien. Oddelenie hygieny detí  a mládeţe: 132 kontrol s počtom zamestnancov 1914, 

z toho 1611 ţien, oddelenie ţivotného prostredia a zdravia: 15 kontrol s počtom 

zamestnancov 1 292, z toho 989 ţien, oddelenie hygieny výţivy: 36 kontrol s počtom 

zamestnancov 302, z toho 257 ţien.  

 

Tabuľka č. 12 c 

 PZS u zamestnávateľa 

vykonávaná samostatne lekárom alebo verejným zdravotníkom 

Kde nie sú vyhlásené rizikové práce 

RÚVZ Počet kontrol Počet zamestnancov Z toho žien 

Zvolen 0 0 0 

Spolu 0 0 0 

 

Komentár k tabuľke č. 12 c 

 PZS vykonávaná samostatne lekárom alebo verejným zdravotníkom nie je 

zabezpečená v ţiadnej organizácii. 

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 393 915 437 6 303 104 

S p o l u  393 915 437 6 303 104 

 

Komentár k tabuľke č. 12 d 

 V územnom obvode Zvolen PZS nemajú vo firmách s počtom zamestnancov 915, 

z toho ţien 437. Situácia oproti roku 2010 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, z toho dôvodu došlo 

v niektorých spoločnostiach k zmene v poskytovateľovi PZS, príp. zrušeniu zmlúv.     

 V prevádzkach, ktoré nemajú zabezpečenú PZS vykonali ostatné oddelenia RÚVZ so 

sídlom vo Zvolene, kde nie sú vyhlásené rizikové práce 604 kontrol. Celkový počet 

zamestnancov v týchto prevádzkach bol 2938, z toho bolo 2507 žien. Oddelenie hygieny 

detí  a mládeţe: 120 kontrol s počtom zamestnancov 761, z toho 629 ţien, oddelenie 
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ţivotného prostredia a zdravia: 242 kontrol s počtom zamestnancov 317, z toho 258 ţien, 

oddelenie hygieny výţivy: 242 kontrol s počtom zamestnancov 1860, z toho 1620 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.  

 

4. Prešetrovanie  podozrení  na chorobu z povolania    
                                                      Tabuľka č. 8 

Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania 

Číslo 

položky 

Zoznamu 

CHzP 

Diagnóza Organizácia Profesia Záver 

prešetrenia  

S / N* 

38 Susp. prof. hypacusa  

CSS 63,6% podľa 

Fowlera 

PPS Group a.s., 

Detva 

zámočník, 

zvárač 

S 

29 Susp. DNJZ- (sy canalis 

carpi ) 

Doprastav a.s., 

MDZ, Zvolen 

bagrista S 

22             Eczema dermatitis  

manum  et 

antebrachiorum 

prof.susp.  

WAY 

INDUSTRIES a.s., 

Krupina 

montáţnik, 

zasklievač 

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. 

 

Komentár k tab. č.8 

 V územnom obvode Zvolen v roku 2011 oddelenie PPLaT prešetrovalo 3 podozrenia 

na ochorenie z povolania. V  1 prípade sa týkalo podozrenie na ochorenie z povolania Susp. 

prof. hypacusa CSS 63,6 % podľa Fowlera  u profesie zámočník, zvárač v spoločnosti PPS 

Group a.s., Detva. Podozrenie z profesionálnej choroby – DNJZ (sy canalis carpi) bolo 

hlásené v 1 prípade u profesie bagrista. V štádiu šetrenia je  podozrenie na ochorenie 
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z povolania  Eczema dermatitis manum et antebrachiorum prof. susp. u profesie montáţnik, 

zasklievač v spoločnosti WAY  INDUSTRIES a.s., Krupina. 

Podozrenie na ochorenie z povolania -   Susp. prof. hypacusa CSS 63,6 % podľa 

Fowlera  u profesie zámočník, zvárač v spoločnosti PPS Group a.s. Detva. Šetrenie 

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

Detva a v spoločnostiach PPS Detva. Menovaný od nástupu do zamestnania 25 rokov 

pracoval v spoločnostiach PPS Detva  ako zámočník a zvárač kovov na  zvarovniach  korieb, 

ktoré  boli vyhlásené ako rizikové z titulu hluku. Menovaný zváral korby elektródami, neskôr 

v ochrannej atmosfére CO2. Zvary zabrusoval vzduchovou brúskou, čistenie zvarov vykonával 

pomocou sekáča, kladiva a škrabáka. 

V spoločnosti PPS Group a.s., Detva pracoval takmer 5 rokov v pracovnom zaradení 

viazač bremien na stredisku lakovňa č. str. 2206. Pracoval na hlučnom rizikovom pracovisku 

(hluk prenikal zo susedných pracovísk zvarovne a obrobne).  Posledná preventívna  lekárska 

prehliadka bola vykonaná v r. 2007 s výsledkom spôsobilý vykonávať prácu viazača bremien. 

Vzhľadom k dlhodobej expozícii hlukom v spoločnostiach PPS Detva 25 rokov 

a v spoločnosti PPS Group, a.s., Detva takmer 5 rokov bolo veľmi pravdepodobné, ţe dané 

ochorenie menovaného je v priamej súvislosti s vykonávanou prácou vo vyššie uvedených 

spoločnostiach. V júni 2011 mu bola odd. PPLaT FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

priznaná choroba z povolania – profes. Hypacusis  percept. bilat s CSS 63,8% . 

Podozrenie na ochorenie z povolania - Susp. DNJZ- (sy canalis carpi ). Na základe 

ústneho pojednávania bolo zistené, ţe menovaný pracuje v spoločnosti Doprastav a.s. od 

2.1.1979 ako strojník  na rôznych stavbách Doprastavu. Od 1.4.1990 mal určené pracovisko 

ako strojník na stredisku závodu Ţilina, VHS Ruţomberok a od 1.4.2004 pracoval ďalej ako 

strojník Mechanizačného závodu Zvolen pracovisko MDS Ţilina, lom Ruţomberok ako  aj na 

pracovisku Výrobňa asfaltu Ruţomberok v pracovnom zaradení strojník rýpadla (bagra). Išlo 

o bagre s mechanickým ovládaním ručných aj noţných pák a pomocou hydrauliky. Pri 

obsluhe bagra horné končatiny vykonávajú pohyby, ktoré môţu súvisieť so vznikom sy 

carpálneho tunela. Spis bol odstúpený na došetrenie na RÚVZ so sídlom v Liptovskom 

Mikuláši ako miestne príslušnému orgánu.   

V treťom prípade sa jednalo o Eczema dermatitis manum et antebrachiorum 

prof. susp. v spoločnosti WAY INDUSTRIES a.s., Krupina u profesie montáţnik, 

zasklievač, ktoré je v štádiu šetrenia. V spoločnosti začal pracovať od 10.1.2011, absolvoval 

vstupnú prehliadku s výsledkom spôsobilý vykonávať prácu na danom pracovisku. Pri svojej 

práci prichádza do styku s tmelmi, ktoré sa pouţívajú na utesnenie okien (Dinitrol 501 FC 
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a Dinitrol Pur 520). Podľa KBÚ Dinitrol 501 FC môţe spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí 

a po kontakte s pokoţkou. 

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

prešetrovalo podozrenie na ochorenie z povolania bola väčšinou dobrá.  

 

5. Choroby z povolania 

 Klinickým pracovným lekárstvom a toxikológiou v roku 2011 bolo za spádové územie 

Zvolen hlásených 5 chorôb z povolania. Choroby z povolania boli s diagnózami: 

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

u profesie pilčík - SZČO- pracoval pre Mestské lesy, Krupina. Číslo poloţky zoznamu 

CHZP: 28. Preradenie trvale na iné pracovisko mimo rizika  vibrácií.  

- Prof. choroba z vibrácií, prevaţne ciev a nervov, profesia  pilčík. Bol zamestnancom 

26 rokov v Lesoch SR š.p., Odštepný závod Krupina.  Číslo poloţky zoznamu CHZP: 

28.  Pilčík nie je schopný doterajšieho výkonu práce, trvale musí byť trvale  preradený 

na iné pracovisko mimo preťaţovania horných končatín a mimo rizika vibrácií.  

- Kombinované poškodenie z vibrácií u profesie pilčík. Číslo poloţky zoznamu CHZP: 

28. Bol zamestnancom podniku  Lesy SR, š.p., Odštepný závod Kriváň. Preradenie 

trvale na iné pracovisko mimo rizika  vibrácií. 

- Hypacusis percept. bilat. s CSS 50,1% u profesie zvárač. Číslo poloţky zoznamu 

CHZP: 38. Pracoval v spoločnosti PPS Group a.s. Detva. Preradenie trvale na iné 

pracovisko mimo rizika hluku. 

- Profes. Hypacusis percept. bilat s CSS 63,8% u profesie zámočník, zvárač. Číslo 

poloţky zoznamu CHZP: 38. Pracoval v spoločnosti PPS Group a.s. Detva. Preradenie 

trvale na iné pracovisko mimo rizika hluku. 

 

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 2011 vykonaných  21 kontrol.  

Kontrolná činnosť bola vykonaná v poľnohospodárstve, kde bolo - 12 previerok: PD 

Očová, AGROHONT, druţstvo, Dudince, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., 

Zvolen, AGROSLATINA, druţstvo, Zvolenská Slatina, Agrochov s.r.o., Bebrava, KNK 



 16 

VD, závod NAKO Hriňová, M-trade – Ag, s.r.o., Stoţok, RD Bzovík, AGRA Litava, 

Agrosev, spol. s r.o., Detva, PD Lieskovec. Dve previerky boli vykonané v spoločnosti 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen pri uvedení Galvanickej linky č.1 

do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie chemických faktorov na pracovisku 

galvanického pokovania a vypracovania a predloţenia na schválenie prevádzkového 

poriadku pre prácu s nebezpečnými chemickými faktormi, vrátane posudku o riziku pre 

pracovisko Galvanickej linky č.1 a laboratória. Druhá previerka bola vykonaná pri uvedení 

Galvanickej linky č.2 do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie chemických faktorov 

na pracovisku galvanického pokovania, predloţení prevádzkového poriadku pre nebezpečné 

chemické faktory pre pracovisko Galvanická linka č. 2. Celý proces galvanického pokovania 

prebieha automaticky, okrem nakladania výrobkov na závesy, ktoré ich transportujú 

v galvanickom kúpeli a vykladanie pokovaných výrobkov do kontajnerov. V KNK VD, 

závod NAKO Hriňová bol vykonaný ŠZD v halách galvanizovne a sklade chemikálií 

a jedov. Zamestnankyne pracujúce na oddelení majú odbornú spôsobilosť pre prácu s veľmi 

jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami. Evidenciu veľmi 

jedovatých látok a prípravkov zabezpečuje vedúca skladového hospodárstva, príjem a výdaj 

zabezpečuje laborantka. 

- 7 previerok bolo vykonaných v maloobchodných predajniach, napr.: Kvetinárstvo Dudince – 

Pavel Gombík, Jaroslav Poduška, Hriňová, Mária Herková – MHM, Krupina. 

- 2 previerky boli vykonané v záhradníctve Záhradníctvo Dudince, časť Merovce – Pavel 

Gombík, Záhradnícke centrum Kvety. sk, s.r.o., Kriváň. 

 V porovnaní s rokom 2010 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 druţstve Lieskovec, AGROSLATINA, druţsto, Zvolenská 

Slatina a Poľnohospodárske druţstvo Očová. 

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. 
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 V roku 2011 boli  schválené prevádzkové poriadky v maloobchodných predajniach 

záhradníctva a kvetinárstva: Pavel Gombík, Dudince, Jaroslav Poduška, Hriňová, 

v spoločnostiach: Štátny veterinárny ústav Zvolen, PPS VEHICLES, s.r.o., Detva, Zvolenská 

teplárenská, a.s., Zvolen, Slovasfalt, spol. s r.o., Bratislava – prevádzka Obaľovňa 

bituménových zmesí, Lieskovec, K.N.K. s.r.o., prevádzka NAKO, Hriňová, Ústav ekológie 

lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen, Hriňovské strojárne, a.s., Hriňová 

a v Poľnohospodárske druţstvo, Lieskovec, UNIASFALT s.r.o., Šelpice – obaľovacie 

centrum Vígľaš, TPA s.r.o. – laboratórium Zvolen, OSIVO a.s., Zvolen -  prevádzka ČSO 

Pstruša a Krupina, ÚKSUP Bratislava – pobočka 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 2011 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 spoločnosti Nemocnica 

Zvolen a.s., Zvolen, prácu s rôznymi druhmi tvrdého dreva a púráce s azbestom 

(odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest – kanalizačné odpadové potrubia, strešné 

krytiny).    

                                                                                     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 31.12.2011 

 

Nemocnica 

Zvolen a.s., 

Zvolen 

 

-geriatrické odd. 

 

 

1 

 

5/5 

 

 

 

28 tbl. Per os 

* 1. – dokázaný karcinogén pre ľudí 

   2. -  pravdepodobný karcinogén 

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

**N – objektivizácia nevykonaná, resp. spotreba neudaná 
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Komentár k tabuľke č. 4a  

 V r. 2011 ako práce spojené s expozíciou karcinogénmi evidujeme prácu 

s cytostatikami v 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. Aplikácia cytostatík sa podľa potreby 

vykonáva na 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, 

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,  Stolárstvo Kalamár Hriňová – Slanec, BDM, s.r.o., Sielnica. 

 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 

  

 

7 

Kontrola – miestne zisťovanie (ukončená záznamom) vykonaná po oznámení 

o začatí činnosti s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest 
3 

 

Komentár k tabuľke č. 4b 

RÚVZ so sídlom vo Zvolene v roku 2011 prehodnocoval prácu s azbestom 

v spoločnostiach: : OK-PLUS s.r.o., Bratislava – odstraňovanie materiálov obsahujúcich 

azbest z 2 rodinných domov v k.ú. Merovce, HYDROTERM BB, s.r.o., Banská Bystrica a SD 

Gelnica, s.r.o., Gelnica – odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest kanalizačného 

odpadového potrubia v stúpačkách bytových jadier, MONTA – ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen 
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a KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina  – odstraňovanie azbestovej strešnej krytiny na 

bytovom a rodinnom dome, Plastic People, s.r.o., Bratislava – odstraňovanie deliacej 

azbestovej steny a v spoločnosti Emtrade NR, s.r.o., Nitra – odstraňovanie azbestovej krytiny 

– šablóny zo strechy budovy. 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 dozor                                         

           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 

315 

 

21 

 

315 

 

21 

- o návrhoch na schválenie prevádzkových poriadkov a 

návrhoch na ich zmenu 
23  23 

- o návrhoch na pouţívanie biologických faktorov, na zmenu 

ich pouţitia a na činnosti, ktoré môţu mať za následok 

vystavenie zamestnancov biologickým faktorom 

2  2 

- 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 
7  7 

- o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na 

prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie 

nebezpečných odpadov 

1  1 

- o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie 

rizikových prác / o zrušení rizikových prác 
11/6  11/6 

- o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, 

pohrebnej sluţby, krematória a na činnosti súvisiace 

s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov 

-  - 

- ostatné 145  145 
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S p o l u: 531  531 

B. Rozhodnutia  - pokyny  

                              - opatrenia 

0            

4 
 

0         

4 

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 6  6 

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

uţívaní stavieb  

                                                                    

14 

 
 

14 

 

- k návrhom na vyuţívanie vodných zdrojov na zásobovanie 

pitnou vodou 
-  - 

 

Komentár k tabuľke č.1 

 

 V roku 2011 bolo vydaných 431 rozhodnutí. K návrhom na uvedenie priestorov do 

prevádzky bolo vydaných 315 rozhodnutí. Kladné rozhodnutia k uvedeniu do prevádzky boli 

vydané napr. pre spoločnosti: Centrum sociálnych sluţieb KA, o.z., Krupina, EURO STEEL 

.s.r.o., Zvolen, FIBRIS SLOVAKIA, s.r.o., Zvolen, BTM TRADE, s.r.o., Ţiar nad Hronom – 

prevádzka Zvolen, Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička – prevádzka Zvolen, NivaExpo, spol. 

s r.o., Dobrá Niva, PRAMAKO, s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Zvolen, Ján Hronček, 

Kriváň, ASTA spol. s r.o., Zvolenská Slatina, ASBI spol. s r.o., Zvolen, LUNIT s.r.o., Zvolen, 

JS AUTO s.r.o., Zvolen, Kvety.sk, s.r.o., Kriváň, B.T.SERVIS SK, s.r.o., Sliač, SIMAG 

Slovakia s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Detva, AUTO CAR –BB, s.r.o., Zvolen. 

Prevaţne sa jedná o spoločnosti s obchodným a výrobným charakterom. 

 V roku 2011 bolo uvedených do prevádzky 29 prevádzok spolu s chráneným 

pracoviskom napr. OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zvolen, All22 s.r.o., 

Hronsek  - prevádzka Stoţok, Iveta Hrabušická, Zvolen – prevádzka Sliač, Ingrid Rozimová 

Inga dekor, Veľký Krtíš – prevádzka Detva, Vlasta Gondášová, Hriňová, Marcela Krnáčová, 

Veľký Krtíš – prevádzka Detva, Ing. Branislav Slovák BS - CONSULTING, Zvolen, 

Miroslav Straka – KORESS, Korytárky, Igor Bartoš, Zvolenská Slatina. 

 Bolo vydaných 21 rozhodnutí do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie 

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

osvetlenie): napr. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – pobočky Zvolen, Zvolenská Slatina, 

Sliač, Detva, Krupina, Hriňová, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen – 

galvanické linky č.1,2, DREVONEX – V, s.r.o., Zvolen - stolárstvo, Marián Ruman 

STOLÁRSTVO, Krupina, BARE METAL s.r.o., Hriňová, Lukáš Mackov – MASIV, 
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Krupina, Jozef Šufliarský, Detva, SIMAG Slovakia s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka 

Detva, SIKRA s.r.o., Budča.  

Rozhodnutím bolo schválených 55 prevádzkových poriadkov. Z toho bolo 32 

prevádzkových poriadkov schválených spolu s uvedením do prevádzky, napr. Anna 

Stupárová, Hriňová, OBALPRINT, a.s., Zvolen, Vladimír Krnáč, Hriňová, WAY 

INDUSTRIES a.s., Krupina, PPS VEHICLES, s.r.o., Detva, VALMAN SK, s.r.o., Banská 

Bystrica – prevádzka V-AUTO Zvolen, TERA PLASTIK, s.r.o., Pliešovce, Ján Hronček, 

Kriváň, Ing. Miroslav Očenáš MM - Flóra, Kriváň, BDM, s.r.o., Sielnica, LIGNUM MS 

s.r.o., Detva, Ing. Jozef Torkoš, Zvolen, JS AUTO s.r.o., Zvolen, Ladislav Ruţička LAD 

MOTO, Hriňová, WORLDWOOD SLOVAKIA, s.r.o., Detva – prevádzka Vígľaš, 

GEOSTAV DETVA s.r.o., Detva – prevádzka Vígľaš, AWQ s.r.o., Rimavská Sobota – 

prevádzka Zvolen.  

V roku 2011 pre biologické faktory boli schválené prevádzkové poriadky pre 

spoločnosti EnergoAgro, s.r.o., Detva, B.BRAUN AVITUM s.r.o., Zvolen. 

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

na pracovisku vrátane ich pouţitia sme sa v roku 2011 nevyjadrovali. 

 V r.2011 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 

2011 vyjadrovali pre 7 spoločností: OK-PLUS s.r.o., Bratislava – odstraňovanie materiálov 

obsahujúcich azbest z 2 rodinných domov v k.ú. Merovce, HYDROTERM BB, s.r.o., Banská 

Bystrica a SD Gelnica, s.r.o., Gelnica – odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest 

kanalizačného odpadového potrubia v stúpačkách bytových jadier, MONTA – ZVOLEN spol. 

s r.o., Zvolen a KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina  – odstraňovanie azbestovej strešnej 

krytiny na bytovom a rodinnom dome, Plastic People, s.r.o., Bratislava – odstraňovanie 

deliacej azbestovej steny a v spoločnosti Emtrade NR, s.r.o., Nitra – odstraňovanie azbestovej 

krytiny – šablóny zo strechy budovy. 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).  
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 V 1 prípade sme sa vyjadrovali k návrhom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre 

spoločnosť SLOVASFALT, spol. s r.o., Bratislava – prevádzka bituménových zmesí 

Lieskovec. 

K návrhom na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác bolo 

vydaných 11 rozhodnutí napr.  z titulu hluku, 3. kat v spoločnostiach: SIMAG Slovakia s.r.o., 

Banská Bystrica – prevádzka Detva, KNK VD, závod NAKO, Hriňová, Continental 

Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen a NivaExpo, spol. s r.o., Dobrá Niva. Z titulu 

prachu, 3. kat. bola vyhlásená riziková práca v spoločnosti NivaExpo, spol. s r.o., Dobrá 

Niva, 4. kat. v spoločnosti Farma HYZA a.s., Topoľčany – prevádzka Dobrá Niva. Z titulu 

pevných aerosólov bola vyhlásená riziková práca 3. a 4. kat. v spoločnosti WAY 

INDUSTRIES, a.s., Krupina a UNIASFALT s.r.o., Šelpice – obaľovacie centrum Vígľaš, 3. 

kat. Z titulu vibrácií bola vyhlásená riziková práca 4. kat. v spoločnostiach SLAVIA TOOLS 

a.s., Detva a MRAMOR spol. s r.o., Bratislava – prevádzka Krupina. 

V spádovom území Zvolen bola v roku 2011 zrušená riziková práca z titulu hluku, 3. 

kat. v spoločnosti  Skanska SK a.s., Bratislava – stredisko pokládky asfaltových zmesí, Vígľaš 

z dôvodu organizačných opatrení v spoločnosti, z titulu hluku a prachu 3. kat. v spoločnosti 

OSIVO a.s., Zvolen – prevádzky ČSO Krupina a ČSO Pstruša z dôvodu novej objektivizácie 

faktorov pracovného prostredia, z titulu hluku a NCHF 3. kat. v spoločnosti BROTHER 

INDUSTRIES (SLOVAKIA), s.r.o., Bratislava – prevádzka Krupina z dôvodu novej 

objektivizácie faktorov pracovného prostredia.  

V roku 2011 boli uloţené 4 opatrenia pre spoločnosti:  Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Bratislava z dôvodu nevyhovujúceho osvetlenia na pracoviskách (pobočky Detva, Sliač, 

Zvolen) a pre spoločnosť KONSTECH s.r.o., Zvolen z dôvodu hluku v ţivotnom prostredí pri 

rozdeľovaní dlhých valcovaných profilov rozbrusovaním. 

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 25 – napr. 

NivaExpo, spol. s r.o., Dobrá Niva, Róbert Šimko, Dobrá Niva, Exekútorský úrad JUDr. Ján 

Debnár, Detva, BARE METAL s.r.o., Hriňová, Ľubomír Randyš, Banská Bystrica – 

prevádzka Lukavica, Radoslav Torkoš, Zvolen – prevádzka Očová, STRABAG s.r.o., 

Bratislava –prevádzka Zvolen, KLASIK –INTERIÉR s.r.o., Zvolen, UKSUP v Bratislave – 

pobočka Zvolen, PK Doprastav, a.s., Ţilina – prevádzka Lom Stoţok  zastavenie konania 

v počte 8 napr. Malmax s.r.o., Veľký Krtíš – prevádzka Detva, Ľubomír Randyš, Banská 

Bystrica – prevádzka Lukavica, BisAudio, s.r.o., Zvolen, Exekútorský úrad JUDr. Ján 
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Debnár, Detva, TIMBA SLOVAKIA s.r.o., Hriňová – prevádzka Budča, Alexandra 

Fabiánová – ALEX, Zvolen, KLASIK – INTERIÉR s.r.o., Zvolen, ATYP FK s.r.o., Zvolen, 

začatie správneho konania v 7 prípadoch EKOS, s.r.o., Ţiar nad Hronom, Roman Jasenský – 

KREMTEC, Kremnica, Ladislav Ruţička LAD MOTO, Hriňová, NivaExpo, spol. s r.o., 

Dobrá Niva, BARE METAL s.r.o., Hriňová, Branislav Hukel – DREVOVÝROBA – HUGO, 

Hriňová, LOADERS Company s.r.o., Devičie z dôvodu správneho deliktu na úseku verejného 

zdravotníctva. RÚVZ so sídlom vo Zvolene uloţil v sledovanom období 8 rozhodnutí 

o udelení pokuty v celkovej výške 5148€. Chránené pracoviská v priestoroch uţ uvedených 

do prevádzky v počte 12 – napr. Polyplast výrobné druţstvo Pliešovce, Pliešovce, Ivona 

Poliaková, Ladzany, COPY PRINT ŠTÚDIO, s.r.o., Zvolen, Centrum sociálnych sluţieb KA, 

o.z., Krupina, Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o., Merovce, Ing. František Hasla, Krupina, 

Základná škola s materskou školou, Hontianske Nemce, Xepap, spol. s r.o., Zvolen, šetrenie 

podozrení na ochorenie z povolania v počte 3 –  v 1 prípade sa prešetrovalo podozrenie na 

ochorenie z DNJZ, ktoré bolo odstúpené RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši,  v 1 

prípade išlo o podozrenie na stratu sluchu u pracovníka spoločnosti PPS GROUP, a.s., Detva, 

v profesii zámočník/zvárač. Tomuto pracovníkovi bola priznaná choroba z povolania – 

poloţka č. 38, pričom pracovník musí byť trvale preradený na iné pracovisko, v súčasnosti je 

v štádiu šetrenia podozrenie na chorobu z povolania u pracovníka spoločnosti WAY 

INDUSTRIES, a.s., Krupina, v profesii montáţnik/zasklievač s podozrením na dg. Eczeme 

contactum manuum et antebrachiorum profesionale susp., iné stanoviská v počte 82 – napr. 

Dagmar Slančíková, Dobrá Niva, Petra Hrčková, Zvolen, DREVONEX-V, s.r.o., Zvolen, Ing. 

Dano Podoba, Zvolen, Ján Lepieš – JALES, Zvolen, PZS s.r.o., Banská Bystrica, 

BučinaDDD, spol. s r.o., Zvolen, Mgr. Ivan Tapajčík, Zvolen, Sociálna poisťovňa, Zvolen, 

Salus – EC, s.r.o., Zvolen, Ján Rausa kamenárske a cintorínske sluţby, Zvolen, 

A.A.SERVICE, spol. s r.o., Prievidza, PROCAR a.s., Litovský Mikuláš, M.M.PLUS, s.r.o., 

Banská Bystrica, Mária Záborská, Zvolen, Ján Makan, Sása.  

Záväzné stanoviská k územným plánom a k návrhom na územné konanie v počte 6 

boli vydané napr. KUTY s.r.o., Detva, NivaExpo, spol. s r.o., Dobrá Niva, JS AUTO – 

ŠPORT s.r.o., Krupina, EUROLINE s.r.o., Bratislava, EKO-SALMO s.r.o., Bratislava, 

STAVIT Inţiniersko-architektonické sluţby, Ţiar nad Hronom.  

K návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v uţívaní stavieb sa vydávalo 

záväzné stanovisko v počte 14 napr. Miroslav Krpelan, Kriváň, BARE METAL, s.r.o., 

Hriňová, PEMET STAV s.r.o., Detva, NATECH spol. s r.o., Rimavská Sobota, SD JHR 

Hriňová, Hriňová, Martin Cerovský, Detva, Ing. Ján Fekiač, Jarmila Fekiačová, Detva, 



 24 

WORLDWOOD SLOVAKIA s.r.o., Detva, ŠKORPIÓN, spol. s r.o., Sása, PNEUSERVIS 

HOLODA ZVOLEN, s.r.o., Zvolen. 

Tabuľka č. 2 

Štátny zdravotný dozor  P o č e t 

Kontrola  - miestne zisťovanie (ukončená záznamom)            469 

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

Šetrenie petícií              0 

Šetrenie podnetov na výkon ŠZD              6 

Odborné stanoviská (expertízy)              0 

Konzultácie 813 

Poradenstvo  -  individuálne 

                      -  skupinové  

268 

113 

Iné činnosti** 0 

 

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

 

Komentár k tabuľke č. 2 

V roku 2011 bolo vykonaných 469 previerok. Jednalo sa v prevaţnej miere 

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

sluţieb. V roku 2011 boli uvedené priestory do prevádzky napr. Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Bratislava – pobočky Detva, Zvolen, Sliač, Zvolenská Slatina, Krupina, Hriňová, Peter 

Mičuda- PEMATRANS, Korytárky – prevádzka Zvolen, PharmDr. Anna Dlhopolcová – 

ADIA, Zvolen, Ing. Elena Budáčová, Detva, B.T.SERVIS SK, s.r.o., Sliač, ART nábytok 

s.r.o., Malá Čausa – prevádzka Zvolen, Tomáš Mudrák, Krupina, Siky gardens s.r.o., Zvolen, 

JARPAK, s.r.o., Michalová – prevádzka Zvolen, RAYPATH a.s, Bratislava – prevádzka 

Zvolen, RENOMIA, s.r.o., Zvolen, AUTO ŠTANGL SLOVAKIA, s.r.o., Trenčín – 

prevádzka Zvolen, NetSpace s.r.o., Detva, CC Level Group s.r.o., Bratislava – prevádzka 

Zvolen, WAY INDUSTRIES a.s., Krupina – strojárska výroba, BDM, s.r.o. Sielnica – 

drevárska výroba,  LIGNUM MS s.r.o., Detva – areál PPS Detva, stolárska výroba, OSIVO 

a.s., Zvolen – ČSO Krupina a Pstruša, SIMAG Slovakia s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka 

Detva, kovovýroba- delenie materiálu laserom, NIVA Expo, spol. s r.o. Dobrá Niva, výroba 

nábytkárskych fóliových dvierok. 

V roku 2011 bolo celkom šetrených 6 podnetov. Jeden podnet sa riešil v spoločnosti 

KABÁT TECHNOLOGIES s.r.o., Zvolen. Jednalo sa o hluk v ţivotnom prostredí. 

Spoločnosť mala vydané rozhodnutie na uvedenie priestorov do prevádzky. Spoločnosť 

rozšírila svoju činnosť o servis a pneuservis, pričom si podala ţiadosť na uvedenie priestorov 
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do skúšobnej prevádzky, počas ktorej bude vykonaná objektivizácia hluku v pracovnom 

a v ţivotnom prostredí.  

Jeden podnet bol na spoločnosť M-trade-Ag, s.r.o., Látky –prevádzka Piešť I, Detva 

na zápach z uhynutých zvierat a zlé hygienické podmienky pracovníkov.  

Na spoločnosť NivaExpo spol. s r.o., Dobrá Niva bol podaný podnet z dôvodu zmeny 

poľnohospodárskej budovy na budovu pre administratívu, obchod a sluţby. V dvoch 

prípadoch bol podaný podnet pre hlučnosť zo stolárskej výroby a nedodrţanie stavebného 

zákona. 

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 2011 vykazované. 

V priebehu roku 2011 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, pri prechode podnikateľov z fyzických osôb na právnické osoby. 

 

                  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) 3 

Kontrolné listy 27 

Pokyny na odstránenie nedostatkov  0 

Sankčné opatrenia* 0 

*v komentári uviesť názov organizácie, druh sankcie a dôvody uloţenia sankcie 
 

 

Komentár k tabuľke č. 5 

 V sledovanom období boli vykonané kontroly zamerané na prácu so zobrazovacími 

jednotkami v spoločnosti CC Level Group s.r.o., Zvolen u profesie operátor call 

centra, v spoločnosti RENOMIA, s.r.o., Zvolen u profesie manaţér a v spoločnosti WAY 



 26 

INDUSTRIES a.s., Krupina v profesiách technológ a ekonóm. Práca so zobrazovacími 

jednotkami spĺňala všetky poţadované kritériá NV SR č. 276/2006 Z.z..  

Zamestnancom boli poskytnuté kontrolné listy informovanosti v počte 27 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.  

U zamestnancov spoločností 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. 

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. 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    24      27 

 

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 spoločnosti EUROVIA - Kameňolomy s.r.o., Košice – výrobné stredisko lom 

Hanišberg boli predloţené dotazníky informovanosti zamestnancov pred rizikami hluku 

v počte 8 kusov na pracoviskách lom u profesií strojník na úpravu nerudných surovín, 

prevádzkový elektrikár, prevádzkový zámočník, údrţbár, vedúci lomu a administratívna 

pracovníčka lomu. Z dotazníkov vyplynulo, ţe pracovníci sú dostatočne informovaní o riziku 

hluku. Zamestnancom sú prideľované OOPP, zúčastňujú sa LPP v súvislosti s prácou, 

školenie zamestnancov je zabezpečené PZS a bezpečnostným technikom, absolvujú 

rekondičné pobyty. 
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V spoločnosti Bryndziareň a syráreň s.r.o., Zvolenská Slatina bolo predloţených 5 

dotazníkov v profesii výrobný robotník, ktorí vykonávajú rizikové práce. Zamestnanci sú 

informovaní o riziku hluku, poznajú výsledky merania hluku na pracovisku, v roku 2011 boli 

vykonané preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci vrátane audiometrického 

vyšetrenia sluchu. 

V PPS Group a.s., Detva bolo v H3 predloţených 11 dotazníkov informovanosti 

zamestnancov pred rizikami hluku v profesii zámočník, ţeriavnik, zvárač. Z dotazníkov 

vyplynulo, ţe zamestnanci nie sú dostatočne informovaní zamestnávateľom o vplyve hluku na 

zdravie, málo vedia o vykonaných opatreniach zamestnávateľa pred nadmerným hlukom.  

                             

      Tabuľka  č. 7 

 

Sankčné opatrenia Počet V sume 

Pokuty za priestupky – blokové konanie  0 0 

Pokuty za priestupky – pokuty do 1659 € okrem blokových 

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

Pokuty za iné správne delikty  

(§ 57 ods. 47 zák. č. 355/2007 Z. z.) 
8 5148 

Iné sankcie / opatrenia – zákaz výroby, pouţívania zariadení 

prevádzky 

§ 55 ods. 2 písm. a), f), 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 

 

Komentár k tabuľke č.7 

V roku 2011 bolo uloţených 8 sankcií v sume 5148 eur za správny delikt na úseku 

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

OBALPRINT, a.s., Zvolen, (165€), NivaExpo, spol. s r.o., Dobrá Niva (165€), podľa § 57 

ods. 40 písm. b), c), d), e) zákona č. 355/2007 Z.z. spoločnosti LOADERS Company s.r.o., 

Devičie (300€), BARE METAL, s.r.o., Hriňová (500€), Branislav Hukel – DREVOVÝROBA 

– HUGO, Hriňová (400€), Ladislav Ruţička LAD MOTO, Hriňová (300€). Spoločnosti 

EKOS s.r.o., Ţiar nad Hronom bola udelená pokuta podľa §57 ods. 29 písm. i) zákona č. 

355/2007 Z.z. vo výške 1659€, podnikateľovi Romanovi Jasenskému – KREMTEC, 
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Kremnica bola podľa §57 ods. 29 písm. g), h) zákona č. 355/2007 Z.z. udelená pokuta vo 

výške 1659€.                   Tabuľka č. 10 

Prehľad o počte podnikateľských subjektov kontrolovaných v roku 2011 

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  117    117 

Podnikateľ-FO – zapísaný v OR  56 4   60 

FO – slobodné povolanie       

FO – poľnohospodárska výroba       

Fyzické osoby spolu  173 4   177 

Verejná obchodná spoločnosť  2   1     3 

Spoločnosť s ručením obmedzeným  97 38 13 2 150 

Komanditná spoločnosť       

Nadácia       

Nezisková organizácia   1   1 

Akciová spoločnosť  2 7 4 8 21 

Druţstvo  1 4 3  8 

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, 

bytov a pod. 
      

Štátny podnik    1  1 

Národná banka Slovenska       

Banka – štátny peňaţný ústav     1 1 

Rozpočtová organizácia   1   1 

Príspevková organizácia  2    2 

Obecný podnik       

Fondy       

Verejnoprávna inštitúcia       

Zahraničná osoba       

Sociálna a zdravotné poisťovne       

Odštepný závod       

Zdruţenie (zväz, spolok)  4    4 

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  2 

Krajský a obvodný úrad       

Samosprávny kraj (úrad 

samosprávneho kraja) 
      

Právnické osoby spolu 0 108 52 22 12 194 

S p o l u : 0 281 56 22 12 371 
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 Komentár k tabuľke č.10 

 Celkový počet kontrolovaných subjektov bol niţší ako v roku 2010. Viackrát boli 

vykonané kontroly v spoločnostiach s  ručením obmedzeným a v akciových spoločnostiach 

s počtom zamestnancov 1-9 a 10-49. V roku 2011 bolo kontrolovaných celkom 371 

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

150 kontrol, z toho s  počtom zamestnancov 1-9 bolo vykonaných 97 kontrol, napr. ELIT PC 

s.r.o., Zvolen, AUTO CAR – BB, s.r.o., Zvolen, TIMBA SLOVAKIA s.r.o., Budča, 

UNIASFALT s.r.o., Vígľaš, GRODO s.r.o., Zvolen, ZERO BB s.r.o., Zvolen, Siberon s.r.o., 

Zvolen, EUROVIA- Kameňolomy, s.r.o., Košice, Lom Sekier a  Vígľaš, s počtom 10 -19 sa 

vykonalo 38 kontrol napr.: All22 s.r.o., Stoţok, ZUMAR Cars s.r.o., Bratislava, Xepap spol. 

s r.o., Zvolen, EnergoAgro s.r.o., Zvolenská Slatina, MADAMe s.r.o., Sebechleby, 

HONTAPEX, spol. s r.o., Krupina, s počtom zamestnancov 50 – 249 napr. MicroStep spol. 

s.r.o., Hriňová, SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen, KOPAST s.r.o., Zvolen, LIGNUM 

MS s.r.o., Detva, KNK s.r.o., Hriňová s počtom zamestnancov 250 a viac napr. Continental 

Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen, LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., Krupina. 

Sú to spoločnosti rôzneho zamerania napr. kovovýroba, drevovýroba, obchodné a výrobné 

spoločnosti. U podnikateľov – FO – zapísaných v obchodnom registri bolo vykonaných 60 

kontrol napr. J. Lepieš JALES, Zvolen, Ing. J. Lupták LUNIT, Zvolen, Filip Ďurica D – 

TECH, Detva, Peter Krnáč – PKM, Hriňová, Ing. Jozef Mintál – MINTAL, Sielnica, Martin 

Cerovský, Hriňová, Peter Buran, Zvolen.    U podnikateľov nezapísaných v OR sa vykonalo 

117 kontrol napr. Radoslav Torkoš, Očová, Marián Maslík, Jalšovík, Mgr. Zuzana Trníková, 

Zvolen, Marián Ruman STOLÁRSTVO, Krupina, Ing. Miroslav Očenáš – MM-flóra, Detva, 

Elena Hrnčiarová, Detva, Ladislav Ruţička LAD MOTO, Hriňová, Peter Babic, Kriváň, 

Adriana Gutenová, Bzovík, Emília Bírová, Terany, Ing. Silvia Baláţová, Detva. Kontrola 

u  neziskových organizácií tohto roku bola vykonávaná v organizácii OÁZA Dom dôchodcov, 

n.o., Dudince. V akciových spoločnostiach sa vykonalo 21 kontrol, napr. v  PPS Group a.s., 

Detva, SLAVIA TOOLS a.s., Detva, Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen, FARMA  - HYZA 

a.s., stredisko Dobrá Niva, Kúpele Dudince, a.s., Dudince, SAD Zvolen a.s., Zvolen, 

KOLIBA a.s., Hriňová, Stredoslovenská energetika a.s., Zvolen, SPP-distribúcia a.s., Zvolen. 

V právnom subjekte druţstvo bolo v roku 2011 vykonaných 8 kontrol, napr.: PD Lieskovec,  

PD Očová, Druţstvo Agra Litava, RD Bzovík, PD Pliešovce. V štátnom podniku bola 

vykonaná 1 kontrola v Lesy SR, š.p., Banská Bystrica – odštepný závod Kriváň. V právnom 

subjekte banka sa kontrola vykonávala v spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – 

pobočky Detva, Zvolen, Krupina, Zvolenská Slatina, Hriňová, Sliač. V rozpočtových 
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organizáciách bola vykonaná 1 kontrola v Štátnom lesnom podniku TU, Zvolen. 

V príspevkových organizáciách boli vykonané 2 kontroly, a to v Slovenskom 

hydrometeorologickom ústave, Sliač, v Štátnom veterinárnom ústave, Zvolen. 4 kontroly boli 

vykonané v zdruţení, napr.: Centrum sociálnych sluţieb KA, o.z., Krupina, DELFÍN, o.z., 

Zvolen, Slovenský zväz telesne postihnutých, Zvolen, OV Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov, Zvolen. V subjekte obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 

boli vykonané 2 kontroly – MsÚ Zvolen, Základná škola a materská škola, Hontianske 

Nemce. Pokles počtu kontrol je spôsobený zanikaním podnikateľských subjektov. 

 

9. Podpora zdravia pri práci  

  Situácia oproti r. 2010 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.       

           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 prácam a poţadovaným  náleţitostiam na 

zaradenie prác do 3. a 4. kategórie. 

Poskytovali sa konzultácie k zriadeniu chránených pracovísk napr.: XEPAP spol. 

s r.o., Zvolen – tlačiar na polygrafických strojoch, Základná škola a materská škola, 

Hontianske Nemce – administratívny pracovník, Marcela Krnáčová, Veľký Krtíš – 

administratívna pracovníčka, Mgr. Jana Zacharová, Trstená – predavačka, Ondrej Šufliarsky, 

Stará huta – rezbár, EHAS s.r.o., Zvolen – administratívny pracovník, GRODO, s.r.o., Banská 

Bystrica – predavač, COPY PRINT ŠTÚDIO, s.r.o., Zvolen – predavač, DELFÍN o.z. pre 

duševné zdravie, Zvolen – terapeut, Viola Tuţinská – VIKA VITRÁŢE, Zvolen – umelecký 

remeselník, Alojz Oravec, Bzovík – rezbár. 

 V rámci Európskeho týţdňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v septembri 2011  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene – oddelenie preventívneho 

pracovného lekárstva a  toxikológie organizoval dňa 29.9.2011 Deň otvorených dverí RÚVZ 
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„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. 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., Bratislava 

– prevádzka Krupina. 

 

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) 

Špecializované  

úlohy  

(počet) 

Iné 

činnosti 

(počet) 

na odborných 

podujatiach 
(počet 

prednášok) 

pre- a 

postgraduálna 

výchova (počet 

hodín) 

0 84 0 0 0 4 

 

Komentár k tabuľke č. 11 

  

V sledovanom období na odd. PPLaT vykonávalo prax 6 študentiek Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, odbor verejné zdravotníctvo. Prax 

študentiek bola vykonaná v celkovom rozsahu 84 hodín. 

Iné činnosti   

V roku 2011 pracovníci PPLaT predniesli seminárnu prácu na tému - ,,Výskyt chorôb 

z povolania v spádovom území Zvolen v rokoch2006-2010“, ktorá bola prezentovaná na 

celoslovenskej porade vedúcich odborov a oddelení PPLaT v máji 2011 v Leviciach formou 

posteru.   

Pracovníci RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa v roku 2011 zúčastnili 2 odborných 

podujatí  - ,,Novinky v zdraví pri práci“ organizované SZÚ Bratislava a ,,Hodnotenie záťaţe 

pohybového aparátu“ organizované RÚVZ so sídlom v Bojniciach. 
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11. Vyhodnotenie Dohody o spolupráci a koordinácii činností v oblasti  

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci medzi MPSVR SR a MZ SR       
 

                 Tabuľka č. 13a 
 

Spoločné previerky orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce  

vo vybraných organizáciách v SR 

Kraj Počet Organizácia (firma) 

Banskobystrický 0 

 

 

 

Komentár k tabuľke č.13a 

 

V roku 2011 s Inšpektorátom práce Banská Bystrica nebola vykonaná spoločná 

previerka. 

Spoločné dozorné aktivity v roku 2011 s orgánmi inšpekcie práce neboli vykonané, 

pre RÚVZ so sídlom vo Zvolene neboli plánované.  

Zo strany orgánov inšpekcie práce sme neboli poţiadaní o spoluprácu pri vyšetrovaní 

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

v Banskej Bystrici na RÚVZ so sídlom vo Zvolene v roku 2011 odstúpil 2 podnety na 

prešetrenie (hluk z prevádzky servisu spoločnosti KABÁT TECHNOLOGIES s.r.o., Zvolen, 

odstraňovanie azbestu v ŢOS Zvolen, a.s., Zvolen spoločnosťou EKOS s.r.o., Ţiar nad 

Hronom). V sledovanom období bolo vydané 1 stanovisko k udeleniu certifikátu „Bezpečný 

podnik“ pre spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen. 

V spoločnosti sú zabezpečené opatrenia na prevenciu a ochranu zdravia zamestnancov pri 

práci, zdravotný dohľad vykonáva PZS Salus-EC, s.r.o., Zvolen. 

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) 

2 2 B 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. 
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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.) boli pre rok 

2011 plánované a zrealizované v spoločnosti SLOVNAFT a.s. Terminál a Produktovod PS 25 

Stoţok a  Zväz pre skladovanie zásob, a.s., prevádzka Terminál Stoţok. Pri kontrole bolo 

zistené, ţe časť majetku SLOVNAFT a.s. Bratislava, Terminál Stoţok, objekty: PJ 230 – 

skladovacie nádrţe ŠHR, SHZ 1,2 prešla do vlastníctva spoločnosti Zväz pre skladovanie 

zásob a.s. Bratislava. Tento majetok naďalej prevádzkuje spoločnosť SLOVNAFT a.s. 

Bratislava na základe zmluvy o poskytovaní sluţieb Logistiky č. 0561481/00CRZ. 

Skladovacie nádrţe sú po vyskladňovaní čistené a kontrolované na tesnosť v 5 – ročných 

intervaloch. Dozor nad pracovnými podmienkami vykonáva ProCare a.s. Bratislava. 

Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými chemickými látkami sa 1- krát ročne 

podrobujú zdravotnej lekárskej prehliadke u zmluvného lekára pracovnej zdravotnej sluţby. 

Na základe posúdenia rizika PZS zamestnanci zaradení v profesii operátor – Logistika, 

pracovník riadenia prepravy spĺňajú podmienky na zaradenie do kategórie 2,1 pre chemické 

faktory.  

 

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  

27/0 

 

 

12/0 

 

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

poriadok, ktorého       súčasťou je posudok o riziku pri práci s chemickými faktormi. 

V komentári osobitne uveďte, či sa jednalo o schvaľovanie prevádzky s expozíciou  

zamestnancov karcinogénom a mutagénom. 
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Komentár k tabuľke č.14a 

 

V sledovanom období bolo vydaných 27 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.: OBALPRINT, a.s., Zvolen, TERA PLASTIK, s.r.o., 

Hontianske Tesáre, SLOVASFALT, spol. s r.o., Bratislava – obaľovňa bituménových zmesí, 

Lieskovec, Kvety.sk s.r.o., Kriváň, Ján Hronček, Kriváň – stolárstvo, Ing. Miroslav Očenáš 

MM - Flóra, Kriváň – kvetinárstvo, LIGNUM MS s.r.o., Detva, JS AUTO s.r.o., Zvolen, 

AWQ s.r.o., Rimavská Sobota – autoumyváreň, MURDAX s.r.o., Zvolen, Zlatníctvo s.r.o., 

Zvolen. 

Neschvaľovali sa prevádzky s expozíciou zamestnancov karcinogénom 

a mutagénnom. 

Z dôvodu objektivizácie chemických faktorov pracovného prostredia bolo vydaných 

12 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (PharmDr. Anna 

Dlhopolcová – ADIA, Zvolen - lakovňa, DREVONEX – V, s.r.o., Zvolen - stolárstvo, Peter 

Krnáč – PKM, Hriňová – píla, Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen – 

galvanické linky č. 1,2, BARE METAL s.r.o., Hriňová – povrchová úprava otryskávaním, 

Jozef Šufliarský, Detva – kováčstvo, SIMAG Slovakia s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka 

Detva - kovovýroba). 

V sledovanom období bolo vydaných 14 rozhodnutí k návrhom na schválenie 

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

napr.: Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, SLAVIA TOOLS a.s., Detva – strojárska výroba, 

SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen – mliekárenská výroba, BROTHER INDUSTRIES 

(SLOVAKIA) s.r.o., Krupina – výroba a repasovanie náplní do tlačiarní, Hriňovské strojárne, 

a.s., Hriňová, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, SAMPET, spol. s r.o., Bratislava, B.BRAUN 

AVITUM s.r.o., Bratislava – dialyzačné stredisko. 

   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 



 35 

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.)    

14 

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 2011 neboli uloţené ţiadne nápravné a predbeţné opatrenia týkajúce sa chemických 

faktorov. V 14 prípadoch sme zaevidovali oznámenie o vykonaní DDD činnosti.  Väčšinou 

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

zariadenia, 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. 
2 3318 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

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

6 

 

1830  

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 42 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. 
0 0 

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 
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      Komentár k tabuľke č.14c 

 

V roku 2011 boli uloţené sankčné opatrenia za správne delikty podľa § 57 ods. 29 

písm.  g), h) zákona č. 355/2007 Z. z. spoločnosti EKOS s.r.o., Ţiar nad Hronom z dôvodu, ţe 

spoločnosť mala vydané rozhodnutie RÚVZ so sídlom vo Zvolene na odstraňovanie 

azbestocementovej krytiny v ŢOS Zvolen, ale výkon práce odstúpila ţivnostníkovi Romanovi 

Jasenskému - KREMTEC, Kremnica. Tento ţivnostník mal uloţenú sankciu za odstraňovanie 

tejto krytiny bez potrebných oprávnení. Spoločnosť EKOS s.r.o., Ţiar nad Hronom udelenú 

pokutu uhradila, Roman Jasenský – KREMTEC, Kremnica sa voči udeleniu pokuty odvolal 

na ÚVZSR v Bratislave. 

Pokuty udelené za iné správne delikty podľa § 57 ods. 40 písm.  b), c), d) zákona č. 

355/2007 Z. z. boli udelené 5 spoločnostiam – OBALPRINT a.s., Zvolen, Ladislav Ruţička 

LAD MOTO, Hriňová, NivaExpo, spol. s r.o., Dobrá Niva, LOADERS Company, s.r.o., 

Devičie, Branislav Hukel – DREVOVÝROBA- HUGO, Hriňová, BAREMETAL, s.r.o., 

Hriňová. Spoločnosť LOADERS Company, s.r.o., Devičie a Branislav Hukel – 

DREVOVÝROBA- HUGO, Hriňová pokuty neuhradili. 

        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.) 

0 

Vyjadrenie k bezpečnostnej správe 

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

 

Komentár k tabuľke č.14d 

V roku 2011 RÚVZ Zvolen dal 2 krát vyjadrenie k bezpečnostnej správe podniku spoločnosti 

Slovnaft a.s. – Terminál Stoţok, Produktovod PS 25 Stoţok – Revízia 2 a zväz pre 

skladovanie zásob, a.s., prevádzka Terminál Stoţok. K bezpečnostným správam sme nemali 

námietky v zmysle zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závaţných priemyselných havárií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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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 

 Počet a  štruktúra zamestnancov oddelenia  PPL sa v r. 2011 nezmenila. V roku 2011  

oddelenie PPLaT pracovalo s počtom zamestnancov 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           MVDr. Miloslava  Štollmannová 

                                                                                                     vedúca oddelenia PPLaT 
 

 

 

 

 


