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1. Analýza stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok. 

 V dozorovaných prevádzkach rezortu poľnohospodárstvo a lesníctvo, drevospracujúci 

priemysel, stavebníctvo sa prejavovala hospodárska kríza. V  strojárskych podnikoch sme 

zaznamenali  zastabilizovanie výroby a 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 prevaţne autorizovaní bezpečnostní technici, nakoľko zamestnávatelia v zmysle 

platnej legislatívy od 1.1.2012 nie sú povinní zabezpečiť PZS pre zamestnancov, ktorí 

vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.    

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

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

došlo v roku 2012 k zastabilizovaniu výroby ako aj počtu zamestnancov. Koncom roku 2012 

v spoločnosti pracovalo 862 zamestnancov, z toho 174 ţien. Rizikové práce na obrobni 

z titulu hluku kat. 3 u profesie operátor výrobnej linky I, II vykonávalo 84 zamestnancov, 

z toho 34 ţien. Galvanická linka č.1 bola uvedená do prevádzky, schvaľovali sa prevádzkové 

poriadky pre chemické faktory pri práci.  

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

zamestnávateľom v regióne došlo k zníţeniu výroby a k zníţeniu počtu zamestnancov (1188 

zamestnancov, z toho 178 ţien). Na rizikových prácach je zamestnaných 620 zamestnancov, 

z toho 70 ţien (riziko hluku, prachu, vibrácií). V roku 2012 bola vykonaná nová 

objektivizácia chemických faktorov a hlučnosti v lakovni H5 a H9. Boli vykonané technické 

opatrenia na zníţenie zdravotných rizík na pracoviskách prípravy materiálu 8. a 9. pole H6, 

a 10. 11. pole H6 – výrobný projekt VOLVO. 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 (MESSER OMNIMAT 5000),  ktoré vypália presné diely bez potreby 

dobrusovania. Pred zaťaţením zváračov prachom na zváracích pracoviskách sa zabezpečuje 

ochrana pomocou zváracích masiek s prívodom filtrovaného vzduchu.  
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K miernemu poklesu 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 rekonštrukcii budovy. 

V chemickom a metalografickom laboratóriu boli na prípravu a vyhodnocovanie vzoriek 

zakúpené prístroje od firmy Struers. Na prípravu vzoriek boli zakúpené rozbrusovacie 

zariadenia Discotom 6, zalievací lis – CitoPress, brúska/leštička TegraPol 11. Vyvíjajú sa 

nové výrobky (planetové prevodovky do autozmiešavačov, planetové kolesové reduktory do 

stavebných a poľnohospodárskych stavebných strojov). Všetky prístroje sú plne 

automatizované s minimálnym zásahom človeka. V spoločnosti WAY INDUSTRIES a.s., 

Krupina došlo k zastabilizovaniu výroby, ako aj počtu zamestnancov. V spoločnosti sú 

vyhlásené rizikové práce z titulu hluku, pevných aerosólov a chemických faktorov. Pre 

zváračov boli zakúpené zváracie masky s prívodom vzduchu. V spoločnosti SLAVIA 

TOOLS, a.s., Detva došlo k zmene vlastníka, nedošlo k zmenám strojného vybavenia, ani 

pracovných podmienok. Nová spoločnosť Slavia Production Systems a.s., Detva podala návrh 

na uvedenie priestorov do prevádzky. 

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

výrobu čalúneného sedacieho nábytku došlo k miernemu nárastu zamestnancov. Dobudovalo 

sa osvetlenie v šijacej dielni. Na prevádzke výroby sedacieho nábytku bolo vykonané meranie 

hlučnosti u profesii stolár, montáţny pracovník, čalúnnik, lepička v dôsledku zmeny 

charakteru výroby. Boli prehodnotené rizikové práce – v riziku hluku sú profesie stolár 

a montáţny pracovník.  

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

výrobných a administratívnych priestorov zlepšili pracovné podmienky zabudovaním novej 

technologickej linky ATIA. V roku 2013 bude opätovne vykonaná objektivizácia faktorov 

pracovného prostredia - merania hluku a záťaţ chladom a následne prehodnotené rizikové 

práce.  

V spoločnosti STOKAT-M spol. s.r.o., Zvolen bola vykonaná objektivizácia 

pracovných podmienok - meranie hluku a chemických aerosólov a na základe výsledkov 

meraní zrušené rizikové práce.    

Aj napriek hospodárskej kríze vznikajú nové výrobné a obchodné spoločnosti. 

Významnejšie spoločnosti z hľadiska pracovného prostredia, ktoré boli uvedené do 

prevádzky: 

- PK Doprastav, a.s., Ţilina – Lom Stoţok 

- Martin Cerovský, Hriňová 
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- Zberné suroviny, a.s. Ţilina – miestne výkupne Zvolen, Detva, Krupina, Zvolenská 

Slatina 

- Krnáč – MAJK. s.r.o., Hriňová – kovovýroba 

- Marius Pedersen a.s., Trenčín, zberný dvor spoločnosti Marius Pedersen, Krupina 

- UNIOS s.r.o., Zvolen – prevádzka Lieskovec, stavebná spoločnosť 

- KOVO – RM s.r.o. Hriňová – kovovýroba 

- Martin KALAMÁR, Hriňová, Slanec – prevádzka Sklárska Hriňová – stolárstvo 

- LIGNUM MS s.r.o., Detva – areál PPS – výroba polovýrobkov pre IKEU 

- DREVONEX, s.r.o., Zvolen – stolárstvo 

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

- ADM SLOVAKIA s.r.o., Levice – prevádzka Hontianske Nemce  

- Jaroslav Zachar – Autoopravárenstvo, Lieskovec – autolakovňa 

- WUSAM, a.s., Zvolen – kovovýroba 

- VOLVO TRUCK SLOVAK, s.r.o., Senec – prevádzka Budča. 

 

Do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli 

uvedené napr.: 

- BAPO DETVA s.r.o., Detva - zámočníctvo 

- Bohuš Marko, Stolárstvo, Lukavica 

- Castor & Pollux, a.s., Bratislava – Stredisko zhodnocovania plastov, Lieskovec 

- MEOS, s.r.o., Detva – strojárska výroba 

- Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva – stolárstvo, výroba dvierok 

- AKANT umelecké kováčstvo s.r.o., Zvolen 

 

 Havarijné a mimoriadne situácie v roku 2012 riešené neboli.       
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2. Rizikové práce                       

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v územnom obvode Zvolen v roku 

2012 – podľa prevaţujúcej činnosti a podľa kategórie rizikového faktoru ( 1. stupeň) 

          Tabuľka č. 1_a 

                                                                                                    Počet exponovaných pracovníkov 

Prevažujúca činnosť(1.stupeň) 3.kategória 4. kategória spolu 

kód názov celkom žien celkom žien celkom žien 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 0 0 42 5 42 5 

B Ťaţba a dobývanie 22 0 28 0 50 0 

C Priemyselná výroba 775 122 154 0 929 122 

D Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

0 

F Stavebníctvo 31 1 8 0 39 1 

G Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a motocyklov 

 

37 

 

16 

 

0 

 

0 

 

37 

 

16 

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

                                                              Spolu 934 179 232 5 1166 184 

Upozornenie: počet exponovaných pracovníkov spolu nie je súčtom počtu exponovaných 

pracovníkov kat. 3 a kat. 4!!!!! 

Komentár k tabuľke č. 1_a 

 Na vyhlásených rizikových pracoviskách územného obvodu Zvolen pracovalo celkom 

1166 zamestnancov, z toho 184 ţien. Je to oproti roku 2011 nárast o 57 zamestnancov, pričom 

u ţien je pokles o 30. 

 V rezorte poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov sme zaznamenali nárast o 3 (7,69%) 

zamestnancov, celkový počet ţien zostal nezmenený. 

 V rezorte ťaţba a dobývanie sme zaznamenali nárast exponovaných zamestnancov 

o 13 (35,13%) z dôvodu obnovenia činnosti lomu Vígľaš, lomu Sekier a lomu spoločnosti PK 

Doprastav, a.s., Ţilina – lom Stoţok. Pokles nastal v 3. kategórii o 15 zamestnancov 

(40,54%), naopak nárast sme zaznamenali v 4. kategórii o 28 zamestnancov (100%) 

 Nárast sme zaznamenali v oblasti priemyselnej výroby o 46 (5,21%) zamestnancov. 

Pokles bol u ţien o 28 (18,67%). V 3. kategórii  bol pokles o 38 zamestnancov(4,67%) z toho 
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bol pokles o 28 (18,67%) ţien. V 4. kategórii je nárast o 4 pracovníkov (2,66%). K zmene 

v rezorte priemyselnej výroby došlo najmä z dôvodu vyhlásenia rizikových prác v spoločnosti 

WUSAM, a.s., Zvolen, prehodnotenia rizikových prác v spoločnostiach PPS Group a.s., 

Detva. 

V rezorte dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu je pokles o 16 

zamestnancov (47,06%) z dôvodu zrušenia rizikových prác v spoločnosti SPP - distribúcia, 

a.s., Bratislava – lokálne centrum Zvolen. 

V oblasti stavebníctva oproti roku 2011 nedošlo k zmenám. 

V oblasti veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

došlo oproti roku 2011 k nárastu počtu zamestnancov o 12(48%), z toho u ţien je pokles 

o 2(11.11%). 

V oblasti odborné, vedecké a technické činnosti nedošlo v roku 2012 k zmenám. 

 

            Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2012 podľa prevaţujúcej 

činnosti a podľa kategórie rizikového faktora (2. stupeň) 

                             Tabuľka č. 1_b 

 Počet exponovaných pracovníkov 

3. kat. 4.kat. spolu 

Kód Prevažujúca činnosť (2.stupeň) celkom žien celkom žien celkom žien 

 

01 

Pestovanie plodín a chov zvierat, 

poľovníctvo a sluţby s tým 

súvisiace 

 

0 

 

0 

 

9 

 

5 

 

9 

 

5 

02 Lesníctvo a ťaţba dreva 0 0 33 0 33 0 

08 Iná ťaţba a dobývanie 22 0 28 0 50 0 

10 Výroba potravín 78 34 0 0 78 34 

 

16 

Spracovanie dreva a výroba 

výrobkov z dreva a korku okrem 

nábytku; výroba predmetov zo 

slamy a prúteného materiálu 

 

73 

 

17 

 

0 

 

0 

 

73 

 

17 

 

17 

Výroba papiera a papierových 

výrobkov 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

0 

 

23 

Výroba ostatných nekovových 

minerálnych výrobkov 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

 

8 

 

0 
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25 

Výroba kovových konštrukcií 

okrem strojov a zariadení 

169 36 0 0 169 36 

28 Výroba strojov a zariadení i.n. 287 33 148 0 435 33 

 

30 

Výroba ostatných dopravných 

prostriedkov 

 

99 

 

2 

 

3 

 

0 

 

102 

 

2 

31 Výroba nábytku 55 0 0 0 55 0 

32 Iná výroba 1 0 3 0 4 0 

 

35 

Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 

 

18 

 

0 

 

0 

 

0 

 

18 

 

0 

42 Inţinierske stavby 19 0 8 0 27 0 

43 Špecializované stavebné práce 12 1 0 0 12 1 

 

47 

Maloobchod okrem motorových 

vozidiel a motocyklov 

 

37 

 

16 

 

0 

 

0 

 

37 

 

16 

75 Veterinárne činnosti 51 40 0 0 51 40 

            Spolu 934 179 232 5 1166 184 

 

Komentár k tabuľke č. 1_b 

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a sluţby s tým súvisiace – činnosti 

vykonávané v spoločnosti HYZA, a.s., Topoľčany – prevádzka Dobrá Niva.  

Lesníctvo a ťaţba dreva – činnosti vykonávané pracovníkmi Lesy SR, š.p., Banská 

Bystrica prevádzka lesný závod Kriváň a pracovníkmi VšLP TU, Zvolen. 

Iná ťaţba a dobývanie – činnosti vykonávané spoločnosťami PK Doprastav, a.s., 

Ţilina  - lom Stoţok, KSR-Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen – lom Tepličky, EUROVIA-

Kameňolomy s.r.o., Ţlina – lom Hanišberg, lom Sekier, lom Vígľaš. 

Výroba potravín – zaradené sú sem činnosti spoločností KOLIBA, a.s., Hriňová, 

DRU, a.s., Zvolen, Bryndziareň a syráreň, s.r.o., Zvolenská Slatina, Mäspoma, spol. s r.o., 

Zvolen, SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen. 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba 

predmetov zo slamy a prúteného materiálu - zaradené sú sem činnosti spoločností Bučina 

DDD, spol. s r.o., Zvolen, Ing. Jozef Mintál – MINTAL, Sielnica. 

Výroba papiera a papierových výrobkov - zaradené sú sem činnosti spoločnosti 

XEPAP, spol. s r.o., Zvolen. 
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Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov - zaradené sú sem činnosti 

spoločnosti Premac, spol. s r.o., Bratislava – prevádzka Zvolen. 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení – zaradené sú sem činnosti 

spoločností KNK výrobné druţstvo, závod NAKO, Hriňová, SIMAG Slovakia, s.r.o., Banská 

Bystrica – prevádzka Detva, DEKONA, s.r.o., Zvolen, KOPAST s.r.o., Zvolen, MicroStep, 

s.r.o., Hriňová, PPS VEHICLES, s.r.o., Detva, Continental Automotive Systems Slovakia, 

s.r.o., Zvolen. 

Výroba strojov a zariadení i.n. - zaradené sú sem činnosti spoločností PPS Group, a.s., 

Detva, WUSAM, a.s., Zvolen. 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov - zaradené sú sem činnosti spoločnosti 

WAY INDUSTRIES, a.s., Krupina. 

Výroba nábytku - zaradené sú sem činnosti spoločností Drevospol spol. s.r.o., Detva, 

LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., Krupina, Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva, Ing. J. 

Lupták – LUNIT, Zvolen. 

Iná výroba - zaradené sú sem činnosti spoločnosti UNIASFALT, s.r.o., Šelpice – 

prevádzka Vígľaš. 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu - zaradené sú sem činnosti 

spoločností Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, Bučina Zvolen, a.s., Zvolen. 

Inţinierske stavby - zaradené sú sem činnosti spoločnosti Doprastav, a.s., Bratislava - 

prevádzka Zvolen. 

Špecializované stavebné práce - zaradené sú sem činnosti spoločnosti Mramor, spol. 

s.r.o., Bratislava – prevádzka Krupina. 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov - zaradené sú sem činnosti 

spoločností Metro Cash &  Carry Slovakia s.r.o., Ivanka pri Dunaji – obchodné stredisko 

Zvolen,  COOP Jednota Krupina, spotrebné druţstvo, Krupina. 

Veterinárne činnosti - zaradené sú sem činnosti ŠTÁTNEHO VETERINÁRNEHO 

ÚSTAVU ZVOLEN, Zvolen. 
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Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2012 v územnom obvode 

Zvolen – podľa druhu a kategórie rizikového faktoru (1. stupeň) 

         Tabuľka č. 1_c 

Faktor (1. stupeň) 

Počet exponovaných pracovníkov 

3. kat 4. kat. spolu 

celkom žien celkom žien celkom žien 

Biologický faktor 51 40 0 0 51 40 

Hluk 891 123 149 0 1040 123 

Chemické látky a zmesi 204 4 78 5 282 9 

Vibrácie 21 0 33 0 54 0 

Záťaţ teplom a chladom 32 12 0 0 32 12 

 

Komentár k tabuľke  č. 1_c 

            Biologické faktory sa vyskytujú len v ŠTÁTNOM VETERINÁRNOM ÚSTAVE 

ZVOLEN, š.p., Zvolen. 

 Rizikový faktor hluk sa najčastejšie vyskytuje v strojárskych podnikoch, napr. PPS 

Group, a.s., Detva, WUSAM, a.s., Zvolen, KOPAST, s.r.o., Zvolen, v drevospracujúcich 

podnikoch napr. Bučina DDD, spol. s r.o., Zvolen, Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva. 

           Chemické látky a zmesi sú prevaţne v kovovýrobe, drevospracujúcich podnikoch, 

lomoch a lakovniach, napr. WAY INDUSTRIES, a.s., Krupina, EUROVIA – Kameňolomy, 

s.r.o., Košice – prevádzka lom Hanišberg, lom Vígľaš, lom Sekier, PK Doprastav, a.s., Ţilina 

– prevádzka lom Stoţok, KNK výrobné druţstvo, závod NAKO, Hriňová, Ing. Ján Lupták – 

LUNIT, Zvolen. 

 Vibrácie sú na pracoviskách spoločností: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica – prevádzka 

závod Kriváň, VšLP Zvolen. 

 Záťaţ teplo a chladom sa vyskytuje v spoločnostiach METRO CASH&CARRY, s.r.o., 

Ivanka pri Dunaji – prevádzka obchodné stredisko Zvolen a v SENOBLE Central Europe, 

s.r.o., Zvolen. 
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Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2012 podľa druhu 

a kategórie rizikového faktora – okrem chemických látok a zmesí (2. stupeň) 

                         Tabuľka č. 1_d 

Rizikový faktor 

Počet exponovaných pracovníkov 

3. kat 4. kat. spolu 

1. stupeň 2. stupeň celkom žien celkom žien celkom žien 

Biologický faktor  infekcie prenosné zo zvierat na ľudí 3 3 0 0 3 3 

inde nezaradené 48 37 0 0 48 37 

Hluk premenný 891 123 149 0 1040 123 

Vibrácie prenášané na ruky 21 0 33 0 54 0 

Záťaž teplom 

a chladom 

záťaţ chladom      32 12 0 0 32 12 

 

Komentár k tabuľke č. 1_d 

Biologické faktory sa nachádzajú v ŠTÁTNOM VETERINÁRNOM ÚSTAVE 

ZVOLEN, š.p., Zvolen na oddeleniach virológie, bakteriológie, patologickej morfológie 

a histológie. 

Hluk sa nachádza okrem väčších spoločností aj na pracoviskách menších podnikov 

a u samostatne zárobkovo činných osôb, napr. Ing. Jozef Mintál – MINTAL, Sielnica, 

DEKONA s.r.o., Zvolen, Drevospol, spol. s r.o., Detva, Mäspoma, spol. s r.o., Zvolen, 

MRAMOR spol. s r.o., Krupina. 

 

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2012 podľa druhu 

a kategórie rizikového faktora –  chemické látky a zmesi (2. stupeň) 

         Tabuľka č. 1_e 

Faktor (2. stupeň) 

Počet exponovaných pracovníkov 

3. kat 4. kat. spolu 

celkom žien celkom žien celkom žien 

dermatotropný 16 0 0 0 16 0 

pevné aerosóly 176 4 78 5 254 9 

ţieravé 12 0 0 0 12 0 

spolu 204 4 78 5 282 9 
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Komentár k tabuľke č. 1_e 

Pevné aerosóly sa vyskytujú najmä u pracovníkov v profesii zvárač, napr. 

v spoločnosti PPS Group, a.s., Detva, KOPAST, s.r.o., Zvolen, WUSAM, a.s., Zvolen. 

 

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

zrovnateľná situácia pri určovaní rizikových prác s rokom 2011, 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. 

 

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 
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Komentár k tabuľke č. 12a 

 PZS vlastnými odbornými zamestnancami v roku 2012 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 15 230 130 38 1166 184 

S p o l u 15 230 130 38 1166 184 

 

Komentár k tabuľke č. 12b 

 V územnom obvode má zabezpečenú PZS 54 organizácií. V roku 2012 naďalej 

spoločnosti menili poskytovateľa 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 10 PZS. 

         V podnikoch bez rizikových prác, ktoré dozorujeme, problematike pracovného 

prostredia sa venujú prevaţne autorizovaní bezpečnostní technici, nakoľko zamestnávatelia 

v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2012 nie sú povinní zabezpečiť PZS pre zamestnancov, 

ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.    

 Ostatné oddelenia RÚVZ so sídlom vo Zvolene vykonali celkom 19 kontrol 

v prevádzkach, ktoré majú PZS zabezpečenú dodávateľským spôsobom, kde nie sú vyhlásené 

rizikové práce. Celkový počet zamestnancov v týchto prevádzkach bol  982, z toho bolo 641 

žien.                                                                                                                      Tabuľka č. 12 c 

 
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 498 1289 487 1 44 11 

S p o l u  498 1289 487 1 44 11 

 

Komentár k tabuľke č. 12 c 

 V územnom obvode Zvolen PZS nemajú vo firmách s počtom zamestnancov 1289, 

z toho ţien 487. Situácia oproti roku 2011 v zabezpečovaní PZS sa zmenila v tom, ţe všetky 

spoločnosti s vyhlásenými rizikovými prácami prevaţne majú zabezpečenú PZS. Podľa 

našich poznatkov je pre nich najdôleţitejším kritériom hlavne cenová ponuka, ale aj kvalita 
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poskytovaných sluţieb, z toho dôvodu došlo v niektorých spoločnostiach k zmene 

v poskytovateľovi PZS, príp. zrušeniu zmluvy.     

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

sídlom vo Zvolene, kde nie sú vyhlásené rizikové práce 718 kontrol. Celkový počet 

zamestnancov v týchto prevádzkach bol 2579, z toho bolo 2106 žien.  

 V dozorovaných prevádzkach spolupracujeme s PZS, 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* 

29 Susp. DNJZ SZČO lesný robotník/ 

pilčík 

S 

 

29 

Susp. DNJZ- (sy canalis 

cubiti, uln. neuropathia EMG 

verif. ) 

DUPAN TWIN 

s.r.o., Kriváň 

šička zvrškov 

obuvi 

N 

 

26/28         

 Lymská borelióza kĺbna 

forma s únav. sy –  susp. 

prof.susp.PCHV 

SZČO Pilčík S 

29 Susp. DNJZ HK ISOLAR s.r.o., 

Lieskovec 

Robotník S 

 

 28/29 

Susp. PCHV event. 

DNJZ 

VšLP TU, 

Zvolen 

strojník 

stavebných 

strojov 

v štádiu 

šetrenia 

 

28/29 

Susp. PCHV so zmenami 

nerv. a cievnymi event. 

DNJZ 

Hriňovské 

strojárne a.s., 

Hriňová 

zámočník / 

brúsič 

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 roku 2012 oddelenie PPLaT prešetrovalo 6 podozrení na 

ochorenie z povolania. V 5 prípadoch sa týkalo podozrenie na ochorenie z povolania DNJZ 

u profesie lesný robotník - pilčík – SZČO, šička zvrškov obuvi - DUPAN TWIN s.r.o., 

Kriváň, robotník – ISOLAR s.r.o., Lieskovec. Podozrenie na chorobu z povolania  Lymská 

borelióza kĺbna forma s  únav. sy bolo prešetrené u  pracovnej profesie lesný 

robotník –  pilčík –  SZČO. V štádiu šetrenia je  podozrenie na ochorenie z povolania  

susp. PCHV so zmenami nerv. a  cievnymi event. DNJZ u profesie zámočník - 

brúsič v spoločnosti Hriňovské strojárne a.s., Hriňová a v štádiu šetrenia je podozrenie na 

chorobu z povolania susp. PCHV event. DNJZ u profesie strojník stavebných 

strojov –  VšLP TU, Zvolen. 

Podozrenie na ochorenie z povolania -  susp. DNJZ  u profesie lesný robotník- pilčík, 

ktorý pracoval ako SZČO. Menovaný je vyučený ako strojník. Od roku 1991 pracuje ako 

SZČO v profesii lesný robotník – pilčík.  Pracoval pre rôzne subjekty na základe objednávok. 

Obsluhoval motorové píly zn. Husqvarna 266, Husqvarna 268. Pri práci v hore pracoval 

priemerne 9 hod. denne za kaţdých klimatických podmienok. Popri práci pilčíka ešte 2-3 dni 

v mesiaci chystal palivové drevo, ktoré sa štiepalo za pomoci klinov a kálačky. Menovaný je 

aj súkromne hospodáriaci roľník. Preventívna  lekárska prehliadka bola vykonaná len 1 krát 

počas výkonu práce. Vzhľadom k dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaţi organizmu bolo 

veľmi pravdepodobné, ţe dané ochorenie menovaného je v priamej súvislosti s vykonávanou 

prácou. V máji 2012 mu bola odd. PPLaT FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica priznaná 

choroba z povolania – susp. DNJZ HK . 

Podozrenie na ochorenie z povolania - Susp. DNJZ- (sy canalis cubiti, uln. 

neuropathia EMG. verifik.). Na základe ústneho pojednávania bolo zistené, ţe menovaná 

pracovala v spoločnosti DUPAN TWIN, s.r.o., Kriváň od 23.2. 2009 do 4.6. 2012  ako šička 

zvrškov obuvi a zaklepávanie zvrškov obuvi. V spoločnosti DUPAN s.r.o., Detva pracovala 

takmer 6 rokov ako šička zvrškov obuvi. Vykonávala práce na jednohlavom automatickom 

vyšívači zn. BROTHER, na krúţkovacom mechanickom poloautomate, lepenie, šitie 

a zaklepávanie. Vstupnú lekársku preventívnu prehliadku absolvovala v roku 2003 so 

záverom spôsobilá na výkon práce šičky. Šetrením bolo zistené, ţe práca šičky zvrškov obuvi 

nevykazuje znaky dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaţe.   

V treťom prípade sa jednalo o podozrenie na chorobu z povolania – Lymská borelióza 

kĺbna forma s únav. sy – susp.prof. PCHV. Podozrenie sa šetrilo u SZČO – profesia lesný 

robotník/pilčík. Prácu vykonával v regióne Krupina, Zvolen v rokoch 2005 – 2007. Ťaţobná 
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činnosť sa vykonávala pre Lesy SR, š.p., Banská Bystrica. Pri práci pouţíval motorovú pílu 

STIHL 460, ručné náradie – sekeru. Prácu vykonával celoročne za kaţdých 

mikroklimatických podmienok. Vstupnú preventívnu prehliadku absolvoval 1x počas výkonu 

práce pilčíka a bol očkovaný proti kliešťovej meningoencefalitíde. Na základe zistených 

skutočností bolo moţné konštatovať, ţe dg. Lymskej boreliózy je v priamej súvislosti 

s výkonom práce v profesii pilčík. Pri podozrení na ochorenie na  PCHV nepredpokladáme 

priamu súvislosť s vykonávanou činnosťou. 

 Podozrenie na chorobu z povolania DNJZ HK- choroba šliach, šľachových pošiev 

a svalových úponov u profesie robotník v spoločnosti ISOLAR, s.r.o., Lieskovec. Šetrenie 

pracovných podmienok bolo vykonané na prevádzke spoločnosti ISOLAR s.r.o., Lieskovec. 

Menovaná je zamestnaná v spoločnosti od roku 2005 v profesii robotník. Od nástupu 

vykonávala tieto činnosti: strihanie vodičov, pocínovanie koncov vodičov, ohýbanie vodičov 

v prípravku, obaľovanie výrobkov páskovými materiálmi lepiacimi a nelepiacimi. 

Z charakteru práce vyplýva výkon rôznorodých pracovných činností, práce sú prevaţne 

dynamické, spojené so striedaním pracovných polôh počas pracovnej zmeny. Vstupnú 

a preventívnu prehliadku absolvovala 07/2012 a následne bola hospitalizovaná na KPL a T. 

Počas pracovnej praxe vo firme ISOLAR s.r.o. vykonávala prevaţne obaľovanie výrobkov 

páskovými materiálmi lepiacimi a nelepiacimi. Pracovala za podmienok dlhodobej 

a jednostrannej záťaţe horných končatín. Na základe oznámenia KPLaT Univerzitnej 

nemocnice Martin bola zamestnankyňa preradená po dobu 6 mesiacov na iné pracovné 

miesto. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo zistené, ţe vznik daného ochorenia je 

v priamej súvislosti s vykonávanou činnosťou.  

  Podozrenie na chorobu z povolania z susp. PCHV event.- DNJZ bolo ohlásené 

u strojníka stavebných strojov, ktorý je zamestnancom VšLP TU Zvolen. Podozrenie je 

v štádiu šetrenia.  

 Podozrenie na chorobu z povolania susp. PCHV so zmenami nerv. a cievnymi, event. 

DNJZ je prešetrované u zamestnanca Hriňovských strojární a.s., Hriňová v profesii zámočník, 

brúsič. 

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

prešetrovalo podozrenie na ochorenie z povolania bola väčšinou dobrá.  
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5. Choroby z povolania 

 Klinickým pracovným lekárstvom a toxikológiou v roku 2012 bola za spádové územie 

Zvolen hlásená 1 choroba z povolania. Choroba z povolania bola s diagnózou: 

- Prof. Choroba z susp. DNJZ  u profesie lesný robotník- pilčík, - SZČO- pracoval pre 

rôzne subjekty na základe objednávok. Číslo poloţky zoznamu CHZP: 29. Preradenie 

trvale na iné pracovisko. 

 

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 2012 vykonaných  10 kontrol.  

Dve previerky boli vykonané v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia 

s.r.o., Zvolen – jedna pri uvedení Galvanickej linky č. 1 do prevádzky a jedna spoločná 

previerka s inými orgánmi dozoru podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závaţných 

priemyselných havárií a jedna previerka u ţivnostníka Martina Cerovského, Hriňová.  

Štyri previerky boli vykonané v maloobchodných predajniach: Simon Seeds, s.r.o., 

Bratislava – prevádzka Zvolen, Kvetinárstvo Dudince – Pavel Gombík, Jaroslav Poduška, 

Hriňová, KVETY.sk s.r.o., Kriváň (záhradné centrum). 

Jedna previerka bola vykonaná v záhradníctve Záhradníctvo Dudince, časť Merovce – 

Pavel Gombík. 

Jedna previerka bola vykonaná v skúšobnom laboratóriu spoločnosti ANALPO, s.r.o., 

Zvolen, kde sa pouţívajú toxické a veľmi toxické látky pri chemických analýzach a jedna 

previerka vo výrobnom druţstve KNK, závod NAKO, Hriňová. 

 V dozorovaných prevádzkach vedúci zamestnanci majú odbornú spôsobilosť pre prácu 

s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, zabezpečujú evidenciu veľmi toxických 

látok a zmesí. Skladovanie a predaj, spôsob evidencie je v súlade s platnou legislatívou. 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.“ Väčšina poľnohospodárskych subjektov si zabezpečuje ochranu rastlín 

dodávateľským spôsobom, nejdená sa o toxické prípravky. Likvidácia obalov a 

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

oprávnenými spoločnosťami na túto činnosť. 
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  Schválené boli 2 prevádzkové poriadky v spoločnosti Continental Automotive 

Systems Slovakia s.r.o., Zvolen – pre galvanickú linku č. 1 a pre laboratórium. 

 RÚVZ Zvolen v roku 2012 nebola hlásená ţiadna havária ani mimoriadna situácia.  

                                                                                   

7. Karcinogénne a mutagénne faktory  

V spádovom území Zvolen neevidujeme rizikové práce s karcinogénnymi 

a mutagénnymi faktormi. Oproti predchádzajúcemu roku v spoločnosti Nemocnica Zvolen 

a.s., Zvolen sa na geriatrickom oddelení nepodávali cytostatiká v tabletkovej ani injekčnej 

forme. Ako práce s expozíciou karcinogénom sme identifikovali práce pri odstraňovaní 

azbestocementových materiálov a práce s rôznymi druhmi tvrdého dreva.  

- práce s rôznymi druhmi tvrdého dreva – v sledovanom období bol vykonaný štátny 

zdravotný dozor v spoločnosti: STOKAT – M, s.r.o., Zvolen a u ţivnostníkov: Stolárstvo 

Martin Kalamár, Hriňová, Ing. Miroslav Kalamár, Hriňová – Slanec, BDM s.r.o., Sielnica, 

Peter Krnáč – PKM, Hriňová, LIGNUM MS, s.r.o., Detva, TRIUM schody – interiéry, 

s.r.o., Budča, Ing. Ján Lupták – LUNIT, Zvolen.  

- vývojový trend  je porovnateľný s predchádzajúcim rokom, došlo k stabilizácii počtu 

zamestnancov. 

Tabuľka č. 4b 

 

Oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo s materiálmi obsahujúcimi 

azbest a výkon štátneho zdravotného dozoru 

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

 

Oznámenia o začatí činnosti s azbestom alebo s materiálmi obsahujúcimi azbest 

  

 

9 

Kontrola – miestne zisťovanie (ukončená záznamom) vykonaná po oznámení 

o začatí činnosti s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest 
4 

 

Komentár k tabuľke č. 4b 

 V sledovanom období práca s azbestom sa prehodnocovala v spoločnostiach 

KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina  – odstraňovanie azbestovej strešnej krytiny, v 

spoločnosti MONTA ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen – odstraňovanie azbestocementových rúr 

v stupačkách bytových domov, u ţivnostníka Vladimíra Chamulu, Detva - odstraňovanie 

azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov, u ţivnostníka Mariána Chmelára – 

KROVMONT, Dolný Kubín - odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách bytových 

domov.  Pred začiatkom prác s expozíciou azbestom zamestnávatelia predkladali oznámenia 

v súlade s NVSR č. 253/2006 Z.z. Pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest boli 
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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 azbestocementových materiálov, informovanie 

obyvateľstva o vykonaní sanačných prác).  

 

8. Výkony v štátnom zdravotnom dozor                                         

           Tabuľka č.1 

Štátny zdravotný dozor (preventívne aktivity) Počet 

A. Rozhodnutia súhlasné / nesúhlasné  

- § 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 

415 

 

12 

 

415 

 

12 

- o návrhoch na schválenie prevádzkových poriadkov a 

návrhoch na ich zmenu 
16  16 

- 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 toxickými 

látkami a zmesami 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 
9  9 

- o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na 

prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie 

nebezpečných odpadov 

7  7 

- o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie 

rizikových prác / o zrušení rizikových prác 
10/4  10/4 

- o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, 

pohrebnej sluţby, krematória a na činnosti súvisiace 

s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov 

-  - 

- ostatné 204  204 

S p o l u: 677  677 

B. Rozhodnutia  - pokyny  

                              - opatrenia 

0            

5 
 

0         

5 

C.  Vydané / odobraté oprávnenia na činnosti pracovnej 

zdravotnej služby 
-  - 

D.  Vydané / odobraté oprávnenia na odstraňovanie 

azbestových materiálov zo stavieb 
-  - 
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E.  Záväzné stanoviská : 

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

-     k územným plánom a k návrhom na územné konanie 12  12 

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

uţívaní stavieb  

                                                                    

12 

 
 

12 

 

- k návrhom na vyuţívanie vodných zdrojov na zásobovanie 

pitnou vodou 
-  - 

 

Komentár k tabuľke č.1 

 

 V roku 2012 bolo vydaných 549 rozhodnutí. K návrhom na uvedenie priestorov do 

prevádzky bolo vydaných 415 rozhodnutí. Súhlasné rozhodnutia k uvedeniu do prevádzky 

boli vydané napr. pre spoločnosti: TRANSVARO, s.r.o., Zvolen, TRUCKWAY, s.r.o., 

Slovenská Ľupča – prevádzka Zvolen, STABO, s.r.o., Slovenská Ľupča – prevádzka Zvolen, 

Castor&Pollux, a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen, Marius Pedersen, a.s., Trenčín – Zberný 

dvor Krupina a Zvolenská Slatina, GATE, s.r.o., Ţilina-Trnové – prevádzka Zvolen, EXX, 

s.r.o., Lučenec – prevádzka Zvolen, CARMONT, s.r.o., Detva, FaxCopy, a.s., Bratislava – 

prevádzka Zvolen, SILVERIA, spol. s r.o., Zvolen, Ing. Milan Poliak, Senohrad – prevádzka 

Dobrá Niva, Tatra Banka, a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen, Katarína Sujová, Hriňová, 

Ondrej Gergel MOGER, Krásno – prevádzka Zvolen, W.R.V., s.r.o., Lieskovec, Ing. Pavol 

Smilek, Detva, DREVONEX – V, s.r.o., Zvolen, PPG DECO SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina – 

prevádzka Detva, ANIEL, s.r.o., Topoľčany – prevádzka Zvolen, DESTA CAR s.r.o., 

Rovňany – prevádzka Zvolen, FORBEN, s.r.o., Levice – prevádzka Zvolen, BIS AUDIO, 

s.r.o., Zvolen, ANIMED s.r.o., Zvolen, Martin Richter – RI PLAST, Martin – prevádzka 

Zvolen, Mária Pokorná MARIKA FASHION, Pliešovce, Marián Luksaj – MARILUKS, 

Vígľaš, Michaela Husíková, Sebechleby – prevádzka Krupina, Martin Cerovský, Detva – 

Krné – prevádzka Hriňová, Soňa Országhová S-Tech, Stoţok – prevádzka Zvolen. Prevaţne 

sa jedná o spoločnosti s obchodným a výrobným charakterom. 

 V roku 2012 bolo uvedených do prevádzky 10 prevádzok spolu s chráneným 

pracoviskom napr. INPEK, s.r.o., Nitra – prevádzka Horský hotel Poľana, Ján Bella, Cerovo, 

All22 s.r.o., Hronsek – prevádzka Detva, U Troch sĺnc, o.z., Zvolen, Oľga Vilhanová, Detva, 

Viola Tuţinská – Vika Vitráţe, Zvolen – prevádzka Podkriváň, Marián Luksaj – 

MARILUKS, Vígľaš. 

 Bolo vydaných 12 rozhodnutí do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie 

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

osvetlenie): napr. AKANT umelecké kováčstvo s.r.o., Zvolen, BAPO DETVA s.r.o., Detva, 
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Ing. Miroslav Kalamár, Hriňová, Bohuš Marko, Dolná Mičiná – prevádzka Lukavica, MEOS, 

s.r.o., Detva, ZvarSpol, s.r.o., Detva, A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen – prevádzka Hronská 

Breznica a prevádzka Zvolen.  

Rozhodnutím bolo schválených 53 prevádzkových poriadkov. Z toho bolo 37 

prevádzkových poriadkov schválených spolu s uvedením do prevádzky, napr. KOVO-RM, 

s.r.o., Hriňová, VOLVO TRUCK SLOVAK, s.r.o., Senec – prevádzka Budča, WUSAM, a.s., 

Zvolen, E&M CENTRUM, spol. s r.o., Zvolen, Bohumil Zachar – Autoopravárenstvo, 

Lieskovec, UNIOS s.r.o., Zvolen, Krnáč-MAJK, s.r.o., Hriňová, Zberné suroviny, a.s., Ţilina- 

prevádzky Zvolenská Slatina, Detva a Krupina, Juraj Záchenský Autodielňa, Hriňová, A-Z-

Autoservis s.r.o., Zvolen, ADM SLOVAKIA s.r.o., Levice – prevádzka Hontianske Nemce, 

Andrej Tary, Trpín, Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen, Miroslava 

Štefániková, Dudince, DREVONEX, v.o.s, Zvolen, Top Skill, s.r.o., Zvolen.   

V roku 2012 neboli pre biologické faktory schválené prevádzkové poriadky. 

 K návrhom na skladovanie a manipuláciu s toxickými látkami a zmesami na 

pracovisku vrátane ich pouţitia sme sa v roku 2012 nevyjadrovali. 

 V roku 2012 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 

2012 vyjadrovali pre spoločnosť KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina  – odstraňovanie 

azbestovej strešnej krytiny, pre spoločnosť MONTA ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen – 

odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov, u 

ţivnostníka Vladimíra Chamulu, Detva - odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách 

bytových domov, u ţivnostníka Mariána Chmelára – KROVOMONT, Dolný Kubín - 

odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov. Celkovo bolo v roku 

2012 vydaných 9 rozhodnutí na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest, 

z toho 5 rozhodnutí pre spoločnosť MONTA ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen. 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).  

 Celkovo sme sa vyjadrovali k 7 návrhom na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, z 

toho v 1 prípade pre spoločnosť Auto Unicom Zvolen s.r.o., Zvolen, v 1 prípade pre 
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spoločnosť Europa SC a.s., Zvolen a v 5 prípadoch pre spoločnosť Zberné suroviny, a.s., 

Ţilina – prevádzka Zvolen(2x), Detva, Krupina, Zvolenská Slatina. 

K návrhom na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác bolo 

vydaných 14 rozhodnutí napr.  z titulu hluku, 3. kat. v spoločnosti LIND MOBLER 

SLOVAKIA s.r.o., Krupina, z titulu hluku a chemických faktorov 3. kat a vibrácií 4. kat. 

v spoločnosti PPS GROUP, a.s, Detva – hala 4, z titulu vibrácií 4. kat. v spoločnosti Lesy SR, 

š.p., Banská Bystrica – odštepný závod Kriváň,  z titulu hluku a záťaţe chladom 3. kat. 

v spoločnosti SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen, z titulu hluku, zváračských pevných 

aerosólov, ţeleza a jeho zliatiny 3. kat. v spoločnosti WUSAM, a.s., Zvolen, 4. kat. 

v spoločnosti Farma HYZA a.s., Topoľčany – prevádzka Dobrá Niva, rizikový faktor perie.  

V spádovom území Zvolen bola v roku 2012 zrušená riziková práca z titulu hluku, 3. 

kat. v spoločnosti  SPP- distribúcia, a.s., Bratislava – lokálne centrum Zvolen z dôvodu 

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

M, s.r.o., Zvolen a z titulu hluku 3. kat. a prachu 4. kat. v spoločnosti OP-TIM, spol. s r.o., 

Krupina z dôvodu novej objektivizácie faktorov pracovného prostredia, z titulu hluku 

a prachu 3. kat. v spoločnosti Poľnonákup SLATINA, a.s., Breziny z dôvodu ukončenia 

činnosti.  

V roku 2012 bolo uloţených 5 opatrení pre spoločnosti:  M-trade –Ag, s.r.o., Látky – 

prevádzka Detva Piešť I. z dôvodu poruchy na rozvode pitnej vody, nebol k dispozícii rozbor 

vody, steny nespĺňali primeraný hygienický štandard,  EBA, s.r.o., Bratislava – prevádzka 02 

Lukavica z dôvodu zatekajúcej strechy, pre ktorú steny nespĺňali primeraný hygienický 

štandard, SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen z dôvodu nedoloţenej objektivizácie 

hluku a mikroklimatických podmienok v pracovnom prostredí, neboli zhodnotené 

mikroklimatické podmienky na pracoviskách expedičného skladu a rýchlochladiarenského 

skladu, All22 s.r.o., Hronsek – prevádzka Stoţok z dôvodu zatekajúcej strechy, pre ktorú 

steny nespĺňali primeraný hygienický štandard, neboli zabezpečené optimálne 

mikroklimatické podmienky, pracovisko nebolo vybavené ergonomicky vhodným 

zariadením. Spoločnosti All22 s.r.o., Hronsek – prevádzka Stoţok bolo ešte uloţené jedno 

opatrenie – zákaz výroby. Spoločnosť sa voči rozhodnutiu odvolalo a je to v štádiu 

vybavovania, rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. 

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 53 – napr. ANALOP 

s. r.o., Zvolen, Peter Knotka, Detva, BLACHOTRAPEZ, s.r.o., Tvrdošín – prevádzka 
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Zvolenská Slatina, Hilkovič, s.r.o., Prievidza - prevádzka Zvolen, A3SPORT s.r.o., Bratislava 

– prevádzka Zvolen, Anna Šufliarska SLOV LED plus, Zvolen, Ján Malček, Hriňová, Intech 

Slovakia, s.r.o., Bratislava –prevádzka Hriňová, SIDIA SK spol. s r.o., Podkriváň-Ivanišovo, 

Clívia 123, s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Zvolen, Remeslo – TZB s.r.o., Lutila, 

Bohumil Zachar – Autoopravárenstvo, Lieskovec, Branislav Repiský, Očová, FIDELIS 

SLOVAKIA, s.r.o., Zvolen, zastavenie konania v počte 15 napr. Branislav Repiský, Očová, 

UMBILA, s.r.o., Zvolen – prevádzka Hontianske Moravce, Peter Lendvorský 

AUTOOPRAVY, Krupina, E&M CENTRUM, spol. s r.o., Zvolen, SPIRO TRADE s.r.o., 

Handlová, Jozef Parničan, Lieskovec, PST – Professional Servising Technology s.r.o., 

Zvolen, Jaroslav Zachar – Autoopravárenstvo, Lieskovec, začatie správneho konania v 6 

prípadoch EBA, s.r.o., Bratislava – prevádzka 02 Lukavica, Bohuslav Belák, Zvolen, Dana 

Beláková, Zvolen, Remeslo – TZB s.r.o., Lutila, WUSAM, a.s., Zvolen, Paletten trade spol. 

s r.o., Zvolen z dôvodu správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva. RÚVZ so sídlom 

vo Zvolene uloţil v sledovanom období 2 rozhodnutia o udelení pokuty v celkovej výške 

665€. Spoločnosť WUSAM, a.s., Zvolen sa voči rozhodnutiu odvolala na ÚVZ SR, kde bolo 

rozhodnutie RÚVZ so sídlom vo Zvolene zrušené z dôvodu nesprávnej formulácie výrokovej 

časti rozhodnutia. Spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava – prevádzka Hriňová pokutu 

uhradila. V roku 2012 nadobudlo právoplatnosť aj rozhodnutie o udelení pokuty vo výške 

1659,-€ pre Romana Jasenského – KREMTEC, Kremnica, ktorý poţiadal o splátkový 

kalendár. Ako oprava rozhodnutia bolo vydané 1 rozhodnutie. Chránené pracoviská 

v priestoroch uţ  uvedených do prevádzky v počte 19 – napr. Ing. Jaroslav Kapečka, Hriňová, 

PERSONELA s.r.o., Zvolen, Mária Longauerová, Detva, Danka Slováková, Zvolen, ALFA 

CA REALITY, Detva, Ján Chovan, Hontianske Nemce, Jana Bošeľová – Zlatníctvo, Zvolen, 

DAKRA Zvolen s.r.o., Zvolen, BFC SK s.r.o., Detva, Gymnázium Mateja Bela, Zvolen, Mgr. 

Mária Marková, Hriňová, Ján Lepieš JALES, Zvolen, Karol Košík, Trenčianska Teplá – 

prevádzka Hontianske Nemce, šetrenie podozrení na ochorenie z povolania v počte 7 –  v 1 

prípade sa prešetrovalo podozrenie na koţné ochorenie u pracovníka spoločnosti WAY 

INDUSTRIES, a.s., Krupina, pričom bol pracovník trvale preloţený na iné pracovisko,  v 5 

prípadoch ide o podozrenie na DNJZ u strojníka stavebných strojov vo VšLP TU, Zvolen, 

u šičky zvrškov obuvi v spoločnostiach DUPAN s.r.o., Detva a DUPAN TWIN s.r.o., Kriváň, 

u ţivnostníkov v profesii pilčík a v profesii lesný robotník, v profesii robotníčka v spoločnosti 

ISOLAR, s.r.o., Lieskovecv 1 prípade išlo o podozrenie na Lymskú boreliózu, kĺbnu formu 

s únavovým syndrómom – susp. PCHV. V jednom prípade bola priznaná choroba 

z povolania, ostatné prípady sú v štádiu šetrenia, iné stanoviská v počte 115 – napr. Ing. 
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Šutrík – IMBIZ, Spišská Nová Ves, Ing. Andrej Ostrihoň, Detva, Peter Valach, Banská 

Bystrica, Ľubomír Strapec, Banská Bystrica, ISOLAR s.r.o., Lieskovec, APOLLO PROJEKT, 

s.r.o., Bratislava, Obec Lukavica, Lukavica, Ľubomír Václavík, Hriňová, SPP-distribúcia, a.s., 

Bratislava, SEHATEX s.r.o., Šaľa, Peter Bomabala – MEDISAL, Tŕnie,  Slovenská inšpekcia 

ţivotného prostredia, Banská Bystrica, PREMAC, spol. s r.o., Bratislava, Miroslav Mitter, 

Korytárky, Štefan Sokol, Košice, Nemocnice a polikliniky, n.o., Ţiar nad Hronom, Peter 

Luštek, Hriňová, Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, a.s., Bratislava, Bc. Martin 

Benko, Zvolen.  

Záväzné stanoviská k územným plánom a k návrhom na územné konanie v počte 12 

boli vydané napr. Peter Bombala – MEDISAL, Tŕnie, DayCom Group a.s., Zvolen, SD JHR 

Hriňová, Hriňová, ESTING, s.r.o., Zvolen, NDS, a.s., Bratislava, ARDIS a.s., Ţiar nad 

Hronom, WorldWood Slovakia, s.r.o., Detva, SENOENERGY, s.r.o., Ţilina, AGROING-

LICHÝ, s.r.o., Banská Bystrica.  

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

záväzné stanovisko v počte 12 napr. JF, spol. s r.o., Detva, VLADI trade, s.r.o., Liptovská 

Lúţna, Ľubomír Václavík, Hriňová, SLOVREAL – CS, s.r.o., Bratislava, BPS Bzovík s.r.o., 

Bzovík, Vladimír Malatinec, Detva, STABO, s.r.o., Slovenská Ľupča, Anna Šatarová, Zvolen, 

C m c, spol. s r.o., Detva, Mi Mobil s.r.o., Detva.   

Tabuľka č. 2 

Štátny zdravotný dozor  P o č e t 

Kontrola  - miestne zisťovanie (ukončená záznamom)            575 

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

Šetrenie petícií              0 

Šetrenie podnetov na výkon ŠZD              6 

Odborné stanoviská (expertízy)              0 

Konzultácie 778 

Poradenstvo  -  individuálne 

                      -  skupinové  

255 

98 

Iné činnosti** 0 

 

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

 

Komentár k tabuľke č. 2 

V roku 2012 bolo vykonaných 575 previerok. Jednalo sa v prevaţnej miere 

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

sluţieb. V roku 2012 boli uvedené priestory do prevádzky napr. Jana Lukáčová, Pliešovce – 
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kvetinárstvo, LOTOS SK s.r.o., Detva – predajňa, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – 

pobočka Zvolen(2x), ANIMED s.r.o., Zvolen – výroba a veľkodistribúcia veterinárnych 

a doplnkových prípravkov, Monika Činčurová – CARMEN, Zvolen – predajňa a poţičovňa 

spoločenských šiat, Ing. Jaroslava Baranová – NAJFOTO, Krupina, Resler s.r.o., Zvolen – 

predajňa a sklad, Peter Paučo Welder, Hriňová – predajňa, Ing. Ondrej Kanka, Zvolen  - 

autočistiareň, Peter Knotka, Detva – lakovňa, Zberné suroviny, a.s., Ţilina – prevádzky 

Zvolen, Zvolenská Slatina, Krupina, Viliam Jozefček Gappa autoservis, Zvolen, MEDIVIT, 

s.r.o., Ţilina – prevádzka Zvolen – call centrum, MECHANIK SK, s.r.o., Zvolen – poţičovňa 

a predajňa stavebných strojov, PPS Group, a.s., Detva – hala 4 – strojárstvo, Continental 

Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen – galvanická linka,  CRYSTAL INVEST, s.r.o., 

Bratislava – prevádzka Hriňová – krajčírstvo, Andrej Tary, Trpín – stolárstvo, Tatrabanka, 

a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen(2x), Krupina, Emil Haranza BAYER PNEU, Zvolen – 

pneuservis, Peter Ďaloga, Korytárky – oprava poľnohospodárskych strojov, TOP IT, s.r.o., 

Zvolen – kopírovacie centrum, D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, Bratislava – prevádzka 

Zvolen.  

V roku 2012 bolo celkom šetrených 8 podnetov. Jeden podnet sa riešil v spoločnosti 

All22 s.r.o., Hronsek – prevádzka Stoţok. Išlo o nevhodné pracovné podmienky na 

pracovisku chránenej dielne.  

Jeden podnet bol na spoločnosť EBA, s.r.o., Bratislava- prevádzka 02 Lukavica pre 

poţiar nebezpečných látok v objekte prevádzky.  

Na spoločnosť A-Z LOKOMAT s.r.o., Zvolen – prevádzka Hronská Breznica boli 

podané 3 podnety pre hlučnosť v ţivotnom prostredí. Spoločnosť má priestory v skúšobnej 

prevádzke z dôvodu objektivizácie faktorov v pracovnom a ţivotnom prostredí.  

V jednom prípade bol riešený podnet na spoločnosť KOPAST, s.r.o., Zvolen na hluk 

v ţivotnom prostredí. 

Jeden podnet bol podaný na spoločnosť BRATIA SABOVCI, s.r.o., Zvolen a COPY 

CENTRUM, Zvolen. 

Odborné stanoviská (expertízy) neboli v roku 2012 vykazované. 

V priebehu roku 2012 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, 

pri uzatvorení prevádzok. 
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                                      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) 2 

Kontrolné listy 18 

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 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen v profesiách 

servisný pracovník, poradca  a v spoločnosti KOLIBA, a.s., Hriňová v profesiách ekonóm, mzdový 

účtovník, pracovník odbytu. Práca so zobrazovacími jednotkami spĺňa všetky poţadované kritériá NV 

SR č. 276/2006 Z.z.. Pracovníci sa kaţdoročne zúčastňujú na preventívnych lekárskych prehliadkach, 

vrátane vyšetrenia zraku.  

Zamestnancom boli poskytnuté kontrolné listy v počte 18 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    31      18 

 

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 KOLIBA, a.s., Hriňová bolo predloţených 15 kusov kontrolných listov 

informovanosti zamestnancov pred rizikami hluku u profesii syrár, balič syrov, masliar. 

Z dotazníkov vyplynulo, ţe pracovníci sú dostatočne informovaní o riziku hluku. Pracovníci 
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sú oboznámení z výsledkami objektivizácie hluku v pracovnom prostredí. Zamestnancom sú 

prideľované OOPP (zátkové chrániče sluchu zn. EAR), zúčastňujú sa preventívnych 

lekárskych prehliadok súvisiacich s prácou (audiometrické vyšetrenie sluchu), školenie 

zamestnancov je zabezpečené PZS a bezpečnostným technikom.      

 V spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., Krupina bolo predloţených 16 

kusov kontrolných listov informovanosti zamestnancov pred rizikami hluku u profesii stolár, 

montáţny pracovník. Zamestnanci sa zúčastňujú ambulantného vyšetrenia sluchu lekárom 

PZS Anima, s.r.o., Zvolen. Zamestnanci majú prideľované OOPP podľa vypracovanej 

internej smernice.            

      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.) 
3 2324 

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 2012 boli uloţené 2 sankcie v sume 665 eur za správny delikt na úseku 

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

WUSAM, a.s., Zvolen (500€) a spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava – prevádzka 

Hriňová. Spoločnosť WUSAM, a.s., Zvolen sa voči rozhodnutiu odvolala a rozhodnutie bolo 

zrušené a vrátené na nové konanie. Spoločnosť Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava – prevádzka 

Hriňová pokutu uhradila V roku 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení pokuty 

vo výške 1659€ pre Romana Jasenského - KREMTEC, Kremnica.            
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Tabuľka č. 10 

Prehľad o počte podnikateľských subjektov kontrolovaných v roku 2012 

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  120    120 

Podnikateľ-FO – zapísaný v OR  48 3   51 

FO – slobodné povolanie       

FO – poľnohospodárska výroba       

Fyzické osoby spolu  168 3   171 

Verejná obchodná spoločnosť  2   1     3 

Spoločnosť s ručením obmedzeným  104 41 14 2 161 

Komanditná spoločnosť       

Nadácia       

Nezisková organizácia  1    1 

Akciová spoločnosť  2 8 4 9 23 

Druţstvo  1 4 3 1 9 

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, 

bytov a pod. 
      

Štátny podnik     1 1 

Národná banka Slovenska       

Banka – štátny peňaţný ústav     7 7 

Rozpočtová organizácia   2   2 

Príspevková organizácia  2    2 

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 0 113 56 21 21 211 

S p o l u : 0 281 59 21 21 382 
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 Komentár k tabuľke č.10 

 Celkový počet kontrolovaných subjektov bol porovnateľný z rokom 2011. Viackrát 

boli vykonané kontroly v spoločnostiach s  ručením obmedzeným a v akciových 

spoločnostiach s počtom zamestnancov 1-9 a 10-49. V roku 2012 bolo kontrolovaných 

celkom 382 subjektov. Najviac kontrol bolo vykonaných v spoločnostiach s ručením 

obmedzením v počte 161 kontrol, z toho s  počtom zamestnancov 1-9 bolo vykonaných 104 

kontrol, napr. PSG PLUS s.r.o., Hriňová, WIFINET Services, s.r.o., Zvolen, TRINID s.r.o., 

Zvolen, TRANSVARO, s.r.o., Zvolen, GUAN JUN s.r.o., Zvolen, PP SAFETY, s.r.o., 

Zvolen, PRIMA INVEST, spol. s r.o., Zvolen, PROFOL, s.r.o., Zvolen, VLADI-trade, s.r.o, 

Kriváň, Patina SK, s.r.o., Zvolen, Dyno, s.r.o., Zvolen, MONTRE, s.r.o., Zvolen, s počtom 10 

- 49 sa vykonalo 41 kontrol napr.: OP-TIM, spol. s r.o., Krupina, DKC servis, s.r.o., Zvolen, 

SLIAČAN, s.r.o., Zvolen, Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva, Agrochov, s.r.o., Bebrava – 

prevádzka Krupina, Sanel plus, s.r.o., Zvolen, MEDIVIT, s.r.o., Zvolen, VAŢO, spol. s r.o., 

Hriňová , s počtom zamestnancov 50 – 249 napr. DUPAN TWIN, s.r.o., Kriváň, WITTUR 

s.r.o., Krupina, SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen, LIGNUM MS s.r.o., Detva, KNK 

s.r.o., Hriňová, UNIOS, s.r.o., Zvolen s počtom zamestnancov 250 a viac napr. Continental 

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

BROTHER INDUSTRIES (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 51 kontrol napr. J. Lepieš JALES, 

Zvolen, Ing. J. Lupták LUNIT, Zvolen, Peter Krnáč – PKM, Hriňová, Martin Cerovský, 

Hriňová. U podnikateľov nezapísaných v OR sa vykonalo 120 kontrol napr. Martin Dţubina, 

Zvolen, Ján Paľov HUSQWARNA – PREDAJ, SERVIS, Krupina, Anna Melichová, Hriňová, 

Lukáš Stieranka – LUKSOIL, Detva, Mgr. Mária Marková, Hriňová, Ján Malček, Hriňová, 

Miroslava Ďuríčková, Zvolen, Zuzana Sujová, Detva, Sabína Zábojníková, Zvolen, 

Ţeleziarstvo Párničan, Zvolen, Daniel Bielik, Zvolen, Jozef Novák – ROSLER, Zvolen. 

Kontrola u  neziskových organizácií v roku 2012 bola v jednej prevádzke U Troch sĺnc, n.o., 

Zvolen. V akciových spoločnostiach sa vykonalo 23 kontrol, napr. v  PPS Group a.s., Detva, 

SLAVIA TOOLS a.s., Detva, 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, WUSAM, a.s., Zvolen. V právnom subjekte 

druţstvo bolo v roku 2012 vykonaných 8 kontrol, napr.: PD Lieskovec,  PD Očová, RD 

Bzovík, PD Cerovo, RD Budča, KNK v.d. závod NAKO, Hriňová. V štátnom podniku bola 

vykonaná 1 kontrola v Lesy SR, š.p., Banská Bystrica – odštepný závod Kriváň. V právnom 
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subjekte banka sa kontrola vykonávala v spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – 

pobočka Zvolen(2x), Tatrabanka, a.s., Bratislava – prevádzky Krupina a Zvolen, VÚB, a.s, 

Bratislava – prevádzka Zvolen, Primabanka, a.s., Bratislava – prevádzky Detva a Zvolen. 

V rozpočtových organizáciách bola vykonaná 1 kontrola v Štátnom lesnom podniku TU, 

Zvolen. V príspevkových organizáciách bola vykonaná 1 kontrola, a to v Štátnom 

veterinárnom ústave, Zvolen. 1 kontrola bola vykonaná v zdruţení DELFÍN, o.z., Zvolen. 

V subjekte obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) bola vykonaná 1 kontrola na Gymnáziu 

Mateja Bela vo Zvolene. Zmena počtu kontrol je spôsobená pretransformovaním 

podnikateľských subjektov, vznikom a zánikom spoločností, zakladaním a rušením oprávnení 

na podnikanie pre samostatne zárobkovo činné osoby. 

     

9. Podpora zdravia pri práci  

  Situácia oproti r. 2012 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 bolo  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 a dielní napr.:  

- Ľubomír Chrien – Klas, Zvolen – Penzión Zlatý Dukát, Zvolenská Slatina – profesia 

prevádzkový údrţbár 

- Gymnázium Mateja Bela, Zvolen – profesia informátor 

- Mgr. Mária Marková, Hriňová – Fitness Shark, Hriňová 

- Danka Slováková, Zvolen, Kozmetika Danka Zvolen – profesia administratívny pracovník 

- Delfín o.z. pre duševné zdravie, Zvolen – profesia terapeut 

- Ján Chovan, Hontianske Nemce – profesia spracovateľ dreva a administratívny pracovník 

 



 30 

 V apríli 2012 zúčastnili sme sa spolu s oddelením podpory zdravia Dňa zdravia na 

MsÚ vo Zvolene. Rovnako sme sa zapojili do akcie Svetový deň srdca, ktorý prebiehal 

v priestoroch MsÚ Zvolen. Pracovníčky podpory zdravia s mobilnou poradňou zdravia 

navštívili zamestnancov strojárskej firmy MicroStep s.r.o., Hriňová. Počas dvoch dní na 

prístroji Feflotron vyšetrili 24 záujemcov s prevaţne robotníckou profesiou. Vyšetrení boli aj 

zamestnanci Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho vo Zvolene, 

najmä profesia laborant na prístroji Reflotron. Vyšetrenia boli spojené s odborným 

poradenstvom o zdravých a pracovných podmienkach zamerané i na kvalitu vnútorného 

prostredia laboratória. V prvom polroku 2012 bolo vyšetrených aj 55 zamestnancov 

Technickej univerzity vo Zvolene spirometrom a 20 zamestnancov smokerlyzérom. 

 Projekt Zdravé pracoviská sa realizuje naďalej 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 72 0 0 0 35 

 

Komentár k tabuľke č. 11 

V sledovanom období na odd. PPLaT vykonávalo prax 5 študentov  denného štúdia z  

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava, SZU Bratislava a 3 

študentky externého štúdia z Trnavskej univerzity, odbor verejné zdravotníctvo. Prax 

študentov bola vykonaná v celkovom rozsahu 72 hodín. 

Iné činnosti   

V roku 2012 pracovníci PPLaT predniesli seminárnu prácu na tému - ,,Práca so 

zobrazovacou jednotkou“.   

Pracovníci RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa v roku 2012 zúčastnili na jednom podujatí 

- ,,Psychická záťaţ“ organizované SZU Bratislava a v rámci sústavného vzdelávania projektu: 
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Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov RÚVZ SR na celodenných školeniach 

v počte 33. 

 

11. Vyhodnotenie Dohody o spolupráci a koordinácii činností medyi 

ÚVZ SR a NIP v oblasti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pri práci       

 

                 Tabuľka č. 13a 
 

Spoločné previerky orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce  

vo vybraných organizáciách 

Kraj Počet Organizácia (firma) 

Banskobystrický 2 

 

LINDL MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., Krupina 

G.L.Hotely, a.s., Zvolen 

 

Komentár k tabuľke č.13a 

 V roku 2012 s Inšpektorátom práce Banská Bystrica boli vykonané 2 spoločné 

previerky v spoločnostiach LINDL MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.Krupina a G.L.Hotely, a.s. 

Zvolen. 

 V spoločnosti LINDL MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.Krupina bola spoločná previerka 

s orgánmi inšpekcie práce, ktorá bola zameraná na prevenciu rizík pri práci  a dodrţiavaní 

povinnosti zamestnávateľa v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

NV SR 115/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, NV SR 355/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, NV SR 395/2006 Z.z. , NV SR 387/2006 Z.z. a  NV SR 391/2006 Z.z.. Spoločnosť 

má zabezpečenú pracovnú zdravotnú sluţbu  PZS – ANIMA Zvolen. Na kontrolovaných 

pracoviskách neboli zistené nedostatky.   

 V spoločnosti G.L. Hotely a.s. Zvolen bola v rámci kampane SLIC 2012 vykonaná 

spoločná previerka s IP Banská Bystrica zameraná na posudzovanie psychosociálnych rizík 

u zamestnancov.  

 Spolupráca s orgánmi IP bola na dobrej úrovni. 

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

príčin pracovných úrazov. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici na RÚVZ so sídlom vo 

Zvolene v roku 2012 odstúpil 1 podnet na prešetrenie pracovných podmienok v spoločnosti 

All22 s.r.o. Hronsek, prevádzka Stoţok. V sledovanom období nebolo vydané stanovisko 

k udeleniu certifikátu „Bezpečný podnik“ (v roku 2011 bolo vydané iba 1 stanovisko pre 

spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen).  
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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 A,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. 

 

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 

2012 plánované a zrealizované v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., 

Zvolen) a v spoločnosti Zväz pre skladovanie zásob, a.s., Bratislava, prevádzka Terminál 

Stoţok. Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen je zaradená 

v zmysle § 5 ods. 3 zákona 261/ 2002 Z.z. do kategórie A. Kontrola v spoločnosti bola 

zameraná aj na plnenie úloh v zmysle NV SR č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a zákona č.67/2010 Z.z. (chemický zákon). Previerka sa vykonala vo výrobných priestoroch 

galvanickej linky 1 a 2  a v chemickom laboratóriu. Dozor nad pracovnými podmienkami 

vykonáva PZS – Salus - EC s.r.o. Zvolen. 

    Pri kontrole Zväzu pre skladovanie zásob, a.s., Bratislava, prevádzka Terminál 

Stoţok bolo zistené, ţe spoločnosť zabezpečuje skladovanie motorových palív pre potreby 

ŠHR a pre potreby Terminálu Stoţok v objekte PJ 230 – nádrţový blok. Súčasťou podniku je 

aj objekt PJ 800 – Rekuperačná jednotka, na ktorú sú napojené skladovacie nádrţe 

automobilového benzínu. Na základe mnoţstva vybraných nebezpečných látok – ropné 

produkty (motorová nafta a motorový benzín) je spoločnosť zaradená do kat. B. Dozor nad 

pracovnými podmienkami vykonávaPZS ProCare a.s., Bratislava.   
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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  

29/0 

 

 

8 /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. 

 

Komentár k tabuľke č.14a 

 

V sledovanom období bolo vydaných 29 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.: PK DOPRASTAV, a.s., Ţilina, prevádzka lom STOŢOK, 

PPS Group a.s., Detva, Zberné suroviny a.s., Ţilina – miestne výkupne vo Zvolene, v Detve, 

Krupine a Zvolenská Slatina, WUSAM a.s., Zvolen, VOLVOTRUCK SLOVAK, s.r.o., Senec 

-  prevádzka Budča, UNIOS s.r.o., Zvolen – prevádzka Lieskovec. 

Neschvaľovali sa prevádzky s expozíciou zamestnancov karcinogénom 

a mutagénnom. 

Z dôvodu objektivizácie chemických faktorov pracovného prostredia bolo vydaných 8 

rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky ( BAPO s.r.o., Detva- 

zámočníctvo,  Ing. Miroslav Kalamár, Hriňová – stolárstvo, Bohuš Marko, Dolná Mičiná – 

stolárstvo Lukavica, Castor&Pollux, a.s., Bratislava, prevádzka Lieskovec – stredisko 

zhodnocovania plastov, MEOS s.r.o., Detva – strojárska výroba, ZvarSpol s.r.o., Detva –

zámočníctvo, Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva – výroba fóliových dvierok z MDF.     

V sledovanom období bolo vydaných 11 rozhodnutí k návrhom na schválenie 

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

napr.: TESCO STORES SR, a.s., Bratislava- hypermarket TESCO EXTRA Zvolen , SLAVIA 
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TOOLS a.s., Detva – pracovisko hala 10, MicroStep spol. s.r.o., Hriňová – prevádzka IQM, 

SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen. 

   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 

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.)    

43 

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 

Nariadenie opatrení v prípade, ţe hrozí poškodenie zdravia alebo ţivota 

alebo ak k nemu uţ došlo vplyvom expozície karcinogénnym látkam, 

mutagénnym látkam, látkam reprodukčne toxickým a látkam vzbudzujúcim 

veľké obavy. 

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

0 

Opatrenia prijaté na obmedzenie látky, látky v zmesi alebo látky vo 

výrobku, 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, ak 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.)  

0 

 

*   Údaje od RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.  

V komentári uveďte dôvody prijatia rozhodnutia. 

 

Komentár k tabuľke č.14b 

 

V roku 2012 neboli uloţené ţiadne nápravné a predbeţné opatrenia týkajúce sa 

chemických faktorov. V 43 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. 
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     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. 
1 1659 

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 

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 2011  boli uloţené sankčné opatrenia ţivnostníkovi Romanovi Jasenskému - 

KREMTEC, Kremnica. Tento ţivnostník mal uloţenú sankciu za odstraňovanie 

azbestocementovej krytiny bez potrebných oprávnení. Roman Jasenský – KREMTEC, 

Kremnica sa voči udeleniu pokuty odvolal, vo februári 2012 mu ÚVZSR v Bratislave sankciu 

potvrdil a odvolanie zamietol. 

        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 2012 sa RÚVZ Zvolen nevyjadroval k bezpečnostnej správe 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 1 2 2 0 0 0 5 

 

Komentár k tabuľke č.14: 

VŠ iní - špecializačná skúška z hygieny ţivotného a pracovného prostredia  

           - LF UK, odbor manaţment v ošetrovateľstve 

VŠ zdrav. –TRUNI, FZSP, odbor verejné zdravotníctvo 

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

z hygieny práce, ktorú získali ešte ako AHS 

 V máji 2012 odišla na starobný dôchodok jedna zamestnankyňa, na oddelení pracovali 

4 zamestnanci. V novembri nastúpila zamestnankyňa – verejný zdravotník.  
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