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1. Analýza stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok. 

 V dozorovaných prevádzkach rezortu poľnohospodárstvo a lesníctvo, drevospracujúci 

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

sme zaznamenali  zastabilizovanie výroby a pracovných miest, niekde aj nárast výroby 

a zvýšenie počtu zamestnancov. 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 (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, ktorý sa 

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

došlo v roku 2013 k rozšíreniu výroby a k zvýšeniu počtu zamestnancov. Koncom roku 2013 

v spoločnosti pracovalo 1006 zamestnancov, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2012 nárast 

o 16,7 %.  Rizikové práce na obrobni z titulu hluku kat. 3 u profesie operátor výrobnej linky I, 

II vykonávalo 111 zamestnancov. Na obrobni boli osadené nové stroje, dôraz sa kládol na 

zníţenie fyzickej záťaţe pri práci na obrábacích strojoch (na niektorých strojoch namontované 

manipulátory a automatické vyhadzovače obrobkov z prípravkov, čím sa zníţil počet 

manipulácii s obrobkom). Plánuje sa opätovné meranie osobnej expozície hluku 

u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Koncom roka 2013 boli v spoločnosti 

uvedené do prevádzky pracoviská výskumu a vývoja automobilových bŕzd R&D 2 a sklad 

prázdnych obalov vo vlastných priestoroch závodu. V roku 2013 bola uvedená do prevádzky 

Galvanická linka 2 a schválený prevádzkový poriadok o ochrane zamestnancov pred rizikami 

súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.      

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

zamestnávateľom v regióne došlo v dôsledku niţšieho objemu výroby k zníţeniu počtu 

zamestnancov (906 zamestnancov, z toho 143 ţien). Na rizikových prácach je zamestnaných 

519 zamestnancov, z toho 47 ţien (riziko hluku, prachu, vibrácií). Na pracoviskách prípravy 



materiálu bol zakúpený nový plazmový páliaci stroj, čím sa eliminovalo ručné brúsenie 

úkosov. V súčasnosti sa pripravuje projekt na zavedenie novej technológie pieskovania,  ktorý 

má byť zrealizovaný v roku 2014. Nová lakovacia linka v hale 9 sa má rozšíriť, má sa 

zabudovať nová vzduchotechnika. V súčasnosti prebieha sťahovanie racio dielne z haly 4 do 

haly 3. V roku 2014 sa vykoná meranie faktorov v pracovnom prostredí H9, H6 a H5 (okrem 

lakovne).   

 V spoločnosti Hriňovské strojárne a.s., Hriňová sa oproti minulému roku nezmenil 

počet zamestnancov a výroba je zastabilizovaná. V roku 2013 bola uvedená do prevádzky 

nová lakovňa, v ktorej je striekacia kabína s vodnou clonou a samostatným odsávaním. 

Vyvíjajú sa nové výrobky (planétové prevodovky do autozmiešovačov, planetové kolesové 

reduktory do stavebných a poľnohospodárskych stavebných strojov).  V spoločnosti WAY 

INDUSTRIES a.s., Krupina došlo k úpravám výrobného programu, čím nastal pokles 

zamestnancov spoločnosti. V spoločnosti sú vyhlásené rizikové práce z titulu hluku, pevných 

aerosólov a chemických faktorov. Pre zváračov boli zakúpené zváracie masky s prívodom 

vzduchu.  

Spoločnosť  SLAVIA TOOLS, a.s., Detva zanikla a tým boli zrušené aj rizikové 

práce. Nová spoločnosť Slavia Production Systems a.s., Detva bola v skúšobnej prevádzke 

z dôvodu objektivizácie faktorov v pracovnom prostredí. Do prevádzky bola uvedená v 3. 

štvrťroku 2013. V spoločnosti pracuje 225 zamestnancov, z toho 33 ţien. Rizikové práce sa 

prehodnocujú. Na pracovisku obrusovania a zráţania hrán boli opakovane vykonané merania 

hlučnosti a vibrácii na elimináciu škodlivín a zníţenie rizika boli zakúpené nové vzduchové 

brúsky ATLAS COPCO typ GTG 21 F. Po otestovaní je zámer postupne nahradiť elektrické 

brúsky BOSCH. Koncom roka 2013 sa uskutočnilo meranie škodlivín za účelom preverenia 

prijatých opatrení.     

Spoločnosť Bučina DDD, spol. s.r.o., Zvolen má zastabilizovanú výrobu 

drevotrieskových dosiek a v roku 2013 bola spustená do prevádzky nová sušička, čím by malo 

dôjsť k zniţovaniu emisií v ţivotnom prostredí. 

V roku 2013 sme zaznamenali ďalšie zvyšovanie počtu bioplynových staníc (Bzovík 

2x, Budča), ktoré boli uvedené do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie faktorov 

v pracovnom prostredí. 

V spoločnosti WITTUR spol. s r.o., Krupina v roku 2013 došlo k rozšíreniu výroby – 

výroba výťahov. V tomto roku sa začali aj stavebné práce na rozširovaní výrobných 

priestorov a administratívno-sociálnych priestorov. 



V spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA s.r.o., Krupina, ktorá je zameraná na 

výrobu čalúneného sedacieho nábytku došlo k novému rozmiestneniu výroby a usporiadaniu 

pracovísk po profesiách – stolár, čalúnnik, montáţnik, balič. Výroba sa rozšírila, došlo 

k zvýšeniu počtu zamestnancov.  

V spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Krupina, pracovisko Expedičný sklad bola 

vykonaná objektivizácia pracovných podmienok – meranie hluku a vibrácii, na základe čoho 

boli zaradené posudzované profesie do kat. 3 z titulu hluku a do kat. 4 z titulu vibrácií 

(prenášané na ruky, celotelové). 

V roku 2013 spoločnosť Doprastav, a.s., Bratislava predala a tým zrušila prevádzku 

Armovňa, Zvolen, kde bola vyhlásená riziková práca z titulu hluku a chemických faktorov 

(pevné aerosóly). 

Na pracovisku spoločnosti PK Doprastav, a.s., Ţilina – prevádzka lom Stoţok 

vzhľadom na charakter práce v súčasnosti nie je moţné technologickými, technickými 

opatreniami dosiahnuť zlepšenie jestvujúceho stavu. Pracovníci sú pod lekárskym dohľadom, 

sú im poskytované OOPP.  

Spoločnosť Xepap spol. s.r.o., Zvolen zakúpila ďalší tlačiarensky stroj OPTIFORMA 

840 na výrobu tabelačného papiera do výrobnej haly. V decembri 2013 bolo vykonané 

meranie hlukovej záťaţe na pracovisku firmou EnA CONSULT Topoľčany, s.r.o., Preseľany.  

 

V roku 2013 vznikali, ale aj zanikali výrobné a obchodné spoločnosti. Významnejšie 

spoločnosti z hľadiska pracovného prostredia, ktoré boli uvedené do prevádzky: 

- Ing. Miroslav Kalamár, Hriňová – stolárstvo, 

- A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen – sklad a výroba drevoštiepky, 

- Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava - prevádzka Zvolen – banka, 

- KOPS, spol. s.r.o., Kriváň – strojárska výroba, 

- Roľnícke druţstvo, Kriváň – rastlinná a ţivočíšna výroba, 

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

- JS AUTO –ŠPORT, s.r.o., Hontianske Nemce  – čerpacia stanica pohonných hmôt, 

- Juraj Furdík, Banská Bystrica – prevádzka Horný Tisovník  – piliarska výroba, 

- Hriňovské strojárne, a.s., Hriňová – strojárska výroba, 

- Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen – výskum a vývoj 

automobilových bŕzd R&D 2 a skladov prázdnych obalov CAS Slovakia s.r.o., 

Zvolen, 

- Ing. Marcel Beník MB Autoservis, Sliač - prevádzka Sielnica – autoservis,  



- STRABAG s.r.o., Bratislava – prevádzka Hontianske Nemce– výroba asfaltových 

zmesí, 

- AUTOUNICOM ZVOLEN, s.r.o., Zvolen – autosalón, autoservis.  

  

Do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie faktorov pracovného prostredia boli 

uvedené napr.: 

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen – zdravotná 

poisťovňa, 

- Slavia Production Systems a.s., Detva – strojárstvo, 

- UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen – zdravotná 

poisťovňa, 

- MRL staving, s.r.o., Krupina – opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov, 

- ASL- Tech, s.r.o., Detva – strojárska výroba, 

- BPS Bzovík s.r.o., Bzovík – bioplynová stanica, 

- TIMBA, s.r.o., Budča – drevovýroba. 

 

 Havarijné a mimoriadne situácie v roku 2013 riešené neboli.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 54 2 54 2 

B Ťaţba a dobývanie 13 0 6 0 19 0 

C Priemyselná výroba 736 150 318 14 1054 164 

D Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

0 

F Stavebníctvo 14 2 0 0 14 2 

G Veľkoobchod a maloobchod, oprava 

motorových vozidiel a motocyklov 

 

45 

 

14 

 

0 

 

0 

 

45 

 

14 

M Odborné, vedecké a technické činnosti 49 39 0 0 49 39 

            Spolu 871 205 378 16 1249 221 

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 

1249 zamestnancov, z toho 221 ţien. Je to oproti roku 2012 nárast o 83 zamestnancov 

(7,11%), pričom u ţien je nárast o 37, t.j. o 14,67%. V roku 2013 bolo oproti 

predchádzajúcemu roku zaznamenané pribudnutie pracovníkov v 4. kategórii, kde bol nárast 

celkovo o 146 pracovníkov (62,93%), z toho ţien pribudlo 11, t.j. nárast o 220%.  

 V rezorte poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov sme zaznamenali nárast o 12 

zamestnancov (19,04%), celkový počet ţien poklesol o 3 pracovníčky (60%). 

 V rezorte ťaţba a dobývanie sme zaznamenali pokles exponovaných zamestnancov 

o 31 (62%) z dôvodu pozastaveniu ťaţby v lome Sekier, lome Tepličky a lome Vígľaš. Pokles 

nastal v 3. kategórii o 9 zamestnancov (40,90%), v 4. kategórii bol pokles o 22 zamestnancov 

(78,57%). 



 Nárast sme zaznamenali v oblasti priemyselnej výroby o 125 (13,45%) zamestnancov. 

Nárast bol aj u ţien o 42 (34,42%). V 3. kategórii  bol pokles o 39 zamestnancov (5,03%), ale 

u ţien bol nárast o 28 pracovníčok (22,95%). V 4. kategórii je nárast o 164 pracovníkov 

(106,49%), z toho u ţien je nárast o 14 (100%). K zmene v rezorte priemyselnej výroby došlo 

z dôvodu vyhlásenia rizikových prác v spoločnosti ZvarSpol, s.r.o., Detva a prehodnotenia 

rizikových prác v jednotlivých spoločnostiach. 

V rezorte dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu je pokles o 4 

zamestnancov (22,22%). 

V oblasti stavebníctva oproti roku 2012 došlo k poklesu o 25 pracovníkov (64,10%), 

u ţien nárast o 1 pracovníčku (50%). V 4. kategórii došlo k poklesu o 8 pracovníkov, t.j. 

o 100%. 

V oblasti veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

došlo oproti roku 2012 k nárastu počtu o 8 zamestnancov (21,62%), z toho u ţien je pokles 

o 2 (12,50%). 

V oblasti odborné, vedecké a technické činnosti došlo v roku 2013 ku zníţeniu 

celkového počtu pracovníkov o 2 (3,92%), z toho o 1 ţenu (2,5%) 

 

            Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2013 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 

 

7 

 

2 

 

7 

 

2 

02 Lesníctvo a ťaţba dreva 0 0 47 0 47 0 

08 Iná ťaţba a dobývanie 13 0 6 0 19 0 

10 Výroba potravín 122 64 0 0 122 64 

 

16 

Spracovanie dreva a výroba výrobkov 

z dreva a korku okrem nábytku; výroba 

predmetov zo slamy a prúteného 

materiálu 

 

79 

 

14 

 

2 

 

0 

 

81 

 

14 



17 Výroba papiera a papierových výrobkov 6 0 0 0 6 0 

 

23 

Výroba ostatných nekovových 

minerálnych výrobkov 

 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10 

 

0 

 

25 

Výroba kovových konštrukcií okrem 

strojov a zariadení 

169 34 0 0 169 34 

28 Výroba strojov a zariadení i.n. 240 35 315 14 555 49 

 

30 

Výroba ostatných dopravných 

prostriedkov 

 

54 

 

3 

 

1 

 

0 

 

55 

 

3 

31 Výroba nábytku 56 0 0 0 56 0 

 

35 

Dodávka elektriny, plynu, pary 

a studeného vzduchu 

 

14 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 

 

0 

42 Inţinierske stavby 6 2 0 0 6 2 

43 Špecializované stavebné práce 8 0 0 0 8 0 

 

47 

Maloobchod okrem motorových 

vozidiel a motocyklov 

 

45 

 

14 

 

0 

 

0 

 

45 

 

14 

75 Veterinárne činnosti 49 39 0 0 49 39 

            Spolu 871 205 378 16 1249 221 

 

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, spoločnosťou Intech Slovakia s.r.o., Bratislava – 

spádové územie okresov Zvolen, Detva, Krupina 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., Ţilina – 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, A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen. 



Výroba papiera a papierových výrobkov - zaradené sú sem činnosti spoločnosti 

XEPAP, spol. s r.o., Zvolen. 

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 SIMAG Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Detva, DEKONA, s.r.o., 

Zvolen, KOPAST s.r.o., Zvolen, PPS VEHICLES, s.r.o., Detva, Continental Automotive 

Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen, PPS Vývoj s.r.o., Zvolen, ZvarSpol, s.r.o., Detva. 

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. 

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

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

s.r.o., Bratislava – prevádzka Hontianske Moravce, Bioplyn Ladzany, s.r.o., Bratislava – 

prevádzka Ladzany. 

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 SR 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. 

 

 

 

 

 



Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2013 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 49 39 0 0 49 39 

Hluk 833 145 288 14 1121 159 

Chemické látky a zmesi 235 13 57 2 292 15 

Vibrácie 34 0 47 0 81 0 

Záťaţ teplom a chladom 49 18 0 0 49 18 

 

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, Intech Slovakia, s.r.o., 

Bratislava – spádové územie okresov Zvolen, Detva, Krupina, 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. PPS Group, a.s., Detva, WUSAM, a.s., Zvolen, 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, Ing. 

Ján Lupták – LUNIT, Zvolen. 

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

závod Kriváň, VšLP Zvolen, Zvolen, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava - spádové územie 

okresov Zvolen, Detva, Krupina. 

 Záťaţ teplom a chladom sa vyskytuje v spoločnostiach Metro Cash&Carry SR, s.r.o., 

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

s.r.o., Zvolen. 

 

 



Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2013 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 46 36 0 0 46 36 

Hluk premenný 833 145 288 14 1121 159 

Vibrácie prenášané na ruky 34 0 47 0 81 0 

Záťaž teplom 

a chladom 

záťaţ chladom      

     49 

 

18 

 

0 

 

0 

 

49 

 

18 

 

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

s r.o., Detva, Mäspoma, spol. s r.o., Zvolen, MRAMOR spol. s r.o., Bratislava – prevádzka 

Krupina. 

Počty pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce v roku 2013 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 8 0 0 0 8 0 

pevné aerosóly 218 13 57 2 275 15 

ţieravé 9 0 0 0 9 0 

spolu 235 13 57 2 292 15 

 

 

 



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, 

ZvarSpol, s.r.o., Detva. 

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

zrovnateľná situácia pri určovaní rizikových prác s rokom 2012, 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. 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. 13a 

 
PZS  u zamestnávateľa – vlastnými odbornými zamestnancami 

kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 

kontrolovaných 

subjektov 

počet 

zamestnancov 
z toho žien 

počet 

kontrolovaných 

subjektov 

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. 13a 

 PZS vlastnými odbornými zamestnancami v roku 2013 nezabezpečovala ţiadna 

organizácia.  

 



Tabuľka č. 13b 

 
PZS u zamestnávateľa – dodávateľským spôsobom 

kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 

kontrolovaných 

subjektov 

počet 

zamestnancov 
z toho žien 

počet 

kontrolovaných 

subjektov 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

Zvolen 14 1482 757 42 4095 1329 

S p o l u 14 1482 757 42 4095 1329 

 

Komentár k tabuľke č. 13b 

 V územnom obvode Zvolen má zabezpečenú PZS 47 organizácií. V roku 2013 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 11 PZS. 

         V podnikoch bez rizikových prác, ktoré dozorujeme, problematike pracovného 

prostredia sa venujú prevaţne autorizovaní bezpečnostní technici, nakoľko zamestnávatelia 

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

vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.    

 Ostatné oddelenia RÚVZ so sídlom vo Zvolene majú celkom 16 kontrolovaných 

subjektov, ktoré majú PZS zabezpečenú dodávateľským spôsobom, kde nie sú vyhlásené 

rizikové práce. Celkový počet zamestnancov v týchto prevádzkach bol  1532, z toho bolo 

1164 žien.                                                                                                                       

        Tabuľka č. 13 c 

 
PZS u zamestnávateľa – nemajú 

Kde nie sú vyhlásené rizikové práce s vyhlásenými rizikovými prácami 

RÚVZ 
počet 

kontrolovaných 

subjektov 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

počet 

kontrolovaných 

subjektov 

počet 

zamestnancov 

z toho 

žien 

Zvolen 487 1385 551 2 15 1 

S p o l u  487 1395 551 2 15 1 

 

Komentár k tabuľke č. 13 c 

 V územnom obvode Zvolen PZS nemajú vo firmách s počtom zamestnancov 1385, 

z toho ţien 551. Situácia oproti roku 2012 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 



poskytovaných sluţieb, z toho dôvodu došlo v niektorých spoločnostiach k zmene 

v poskytovateľovi PZS, príp. zrušeniu zmluvy.     

 V prevádzkach, ktoré nemajú zabezpečenú PZS ostatné oddelenia RÚVZ so sídlom vo 

Zvolene, kde nie sú vyhlásené rizikové práce kontrolovali 786 subjektov. Celkový počet 

zamestnancov v týchto prevádzkach bol 4320, z toho bolo 3808 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. 9 

 
Prešetrovanie podozrení na chorobu z povolania 

Číslo 

položky 

Zoznamu 

CHzP 

Diagnóza Organizácia Profesia Záver 

prešetrenia 

S / N* 

29 Susp. DNJZ – sy. canalis 

carpi bilat. EMG verifik. 

Materská škola 

Hrnčiarska, Zvolen 

kuchárka v štádiu 

šetrenia 

29 susp. ochorenie nervov 

HK z DNJZ 

Materská škola 

Podkriváň 

kuchárka N 

26 Lymská borelióza 

susp.prof.  

Technická 

univerzita Zvolen 

VŠ učiteľ v štádiu 

šetrenia 

 

29 

Susp. DNJZ sy 

canalis carpi bilat. 

EMG verif.  

J. Bobro 

Pekáreň Hriňová 

Robotníčka v 

pekárni 

N 

 

29 

 

DNJZ, susp. PCHV 

SLAVIA TOOLS 

a.s., 

Detva 

 

brúsič kovov 

 

S 

 

24 

stav po prekonanej 

nešpec. herpetickej 

meningoencefali tíde  

Nemocenská BB, 

s.r.o., Krupina 

lekár OKB N 

 

* 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.9 

 V územnom obvode Zvolen v roku 2013 oddelenie PPLaT prešetrovalo 6 podozrení na 

ochorenie z povolania. V 4 prípadoch sa týkalo podozrenie na ochorenie z povolania DNJZ 

(sy canalis carpi) u profesie kuchárka – MŠ Hrnčiarska Zvolen, kuchárka - MŠ Podkriváň, 

robotníčka v pekárni – Ján Bobro Pekáreň Hriňová, brúsič kovov – SLAVIA TOOLS a.s. 

Podozrenie na chorobu z povolania Lymská borelióza susp. prof. je v štádiu šetrenia 

u  profesie vysokoškolský učiteľ – Technická univerzita Zvolen, lesnícka fakulta. Prešetrené 

bolo podozrenie na ochorenie z povolania stav po prekonanej nešpecifickej herpetickej 

meningoencefalitíde u profesie lekár na OKB v spoločnosti Nemocenská BB, s.r.o., Banská 

Bystrica – prevádzka Krupina. 

Podozrenie na ochorenie z povolania -   susp. PCHV v nerv. a kostenej a cievnej zl., 

event. DNJZ u profesie brúsič kovov v spoločnosti SLAVIA TOOLS a.s.. Šetrenie 

pracovných podmienok bolo vykonané v spoločnosti Slavia Production Systems a.s., ktorá je 

právnym nástupcom spoločnosti SLAVIA TOOLS a.s., Detva. Menovaný je vyučený ako 

strojárenský robotník. Od roku 1987 pracuje v Hale 10  v areáli PPS ( u predchádzajúcich 

zamestnávateľov) v pracovných pozíciách nástrojár, palič – operátor skladovania, referent 

náradia, strojárenský robotník – pilič, brusič. U súčasného zamestnávateľa Slavia Production 

Systems, a.s., mu boli prideľované náhradné práce. V predchádzajúcom období pracoval ako 

strojárenský robotník – brusič, na pracovisku obrusovania hrán a opalov po pálení. Pri svojej 

práci pouţíval ručnú elektrickú brúsku BOSH GWS Profesional 14 – 125 CI 230V cca 270 

min. za 8 hod. pracovný čas. Na pracovisku bola vyhlásená riziková práca :  hluk (4 riziková 

kategória) a vibrácie (4 riziková kategória).  Preventívne  lekárske prehliadky boli vykonané 4 

krát počas výkonu práce. Vzhľadom k nadmernému prekročeniu akčnej hodnoty expozície 

vibráciám bolo veľmi pravdepodobné, ţe dané ochorenie menovaného je v priamej súvislosti 

s vykonávanou prácou.  

Podozrenie na ochorenie z povolania - Susp. DNJZ (sy canalis carpi bilat. EMG. 

verifik.). Na základe ústneho pojednávania bolo zistené, ţe menovaná pracovala vo firme Ján 

Bobro Pekáreň Hriňová od 15.10.1998 ako pekárka / pomocná pekárka cca 14,5 rokov.  Práca 

pozostávala z výroby pekárenských produktov – jemného a špeciálneho pečiva. Počet 

pohybov rúk je rôzny vzhľadom na široký sortiment vyrábaného pečiva – od cca 2 do 10 

pohybov rúk. Celkový čas práce v podmienene prijateľných a neprijateľných pracovných 

polohách nie je dlhší ako polovica pracovnej zmeny. Naposledy absolvovala lekársku 

preventívnu prehliadku v roku 2012 so záverom spôsobilá na výkon konkrétnej činnosti. 



Šetrením bolo zistené, ţe práca pekárky / pomocnej pekárky nevykazuje znaky dlhodobej 

nadmernej jednostrannej záťaţe.   

 V treťom prípade sa jednalo o podozrenie na chorobu z povolania – stav po 

prekonanej nešpecifickej herpetickej meningoencefalitíde u profesie lekár na OKB 

v spoločnosti Nemocenská BB, s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Krupina. Zamestnankyňa 

vykonávala odborný dozor nad činnosťou jednotlivých úsekov, manipulácia s biologickým 

materiálom. Etiologický agens nebol laboratórne potvrdený. Jedná sa o endogénnu infekciu. 

Vstupnú preventívnu prehliadku absolvovala a bola očkovaná proti hepatitíde typu B. Na 

základe zistených skutočností sme nepredpokladali priamu súvislosť s vykonávanou 

činnosťou. 

 V ďalšom prípade sa jednalo o podozrenie na chorobu z povolania – SKT utg.st.p.OP 

bilat. susp. ochorenie nervov HK z DNJZ u profesie kuchárka v MŠ Podkriváň. Menovaná 

pracovala v školskej jedálni od roku 1996. Popri práci kuchárky pracovala aj ako vedúca 

jedálne. Pracovná činnosť spočívala  z dennej predprípravy a prípravy surovín, varenia obeda, 

servírovanie jedál ( cca pre 13-14 detí). Nakupovanie surovín, umývanie riadu, upratovanie 

priestorov. Vstupnú preventívnu prehliadku absolvovala v roku 1996. Vzhľadom k zisteným 

skutočnostiam sme nepredpokladali priamu súvislosť s vykonávanou činnosťou.  

Podozrenie na ochorenie z povolania - susp. DNJZ sy. canalis carpi bilat. EMG verif., 

artróza rúk – DIP kĺbov u profesie kuchárka, ktorá je zamestnankyňou v Materskej škole 

Hrnčiarska, Zvolen  je v štádiu šetrenia. 

 Podozrenie na chorobu z povolania Lymská borelióza, susp. prof. bola ohlásená 

u vysokoškolského učiteľa, ktorý je zamestnancom Technickej univerzity Zvolen, lesnícka 

fakulta. Podozrenie je v štádiu šetrenia.  

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

prešetrovalo podozrenie na ochorenie z povolania bola dobrá.  

 

5. Choroby z povolania 

 Klinickým pracovným lekárstvom a toxikológiou bola za spádové územie Zvolen 

v roku 2013 hlásená 1 choroba z povolania. Choroba z povolania bola s diagnózou: 

- DNJZ ev. susp. PCHV s nervovými a cievnymi zmenami u profesie zámočník – brúsič 

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

Preradenie trvale na iné pracovisko.  

 



6. Toxické a veľmi toxické chemické látky a zmesi  

Vykonané previerky zamerané na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci s 

toxickými látkami a zmesami: 

Štyri previerky boli vykonané v spoločnostiach: Continental Automotive Systems 

Slovakia s.r.o., Zvolen pri uvedení Galvanickej linky č. 2 do prevádzky, SLOVNAFT, a.s., 

Bratislava – prevádzky Terminál Stoţok a Produktovod Stoţok a Zväz pre skladovanie 

zásob, a.s., Bratislava – prevádzka Stoţok.  

Dve previerky boli vykonané v maloobchodnej predajni KVETY.sk s.r.o., Kriváň 

(záhradné centrum), Pavel Gombík – Kvetinárstvo, Dudince a jedna previerka 

v záhradníctve Pavel Gombík, Dudince, časť Merovce. 

Na druţstvách bolo vykonaných dvanásť previerok: AGROHONT DUDINCE, a.s., 

Dudince, EnergoAgro, s.r.o., Detva – prevádzka Zvolenská Slatina, Agrosev, spol. s r.o., 

Detva, PD Očová, Roľnícke druţstvo, Kriváň, SLOVSEED, spol. s r.o., Zvolen – 

hospodárske stredisko Dolný Badín,  RD Látky, PD Detvianska Huta, RD Bzovík, PD 

Pliešovce, Druţstvo AGRA Litava, Litava, PD Senohrad. 

 V dozorovaných prevádzkach vedúci zamestnanci majú odbornú spôsobilosť pre prácu 

s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami. 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 zmesí sa zabezpečuje 

oprávnenými spoločnosťami na túto činnosť. 

  Mimoriadne situácie a havárie sa nevyskytli. 

  Schválené boli 3 prevádzkové poriadky pre spoločnosť Continental Automotive 

Systems Slovakia s.r.o., Zvolen – pre galvanickú linku č. 2 a v spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 

Bratislava – prevádzky Terminál Stoţok a Produktovod Stoţok.  

 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, nejedná sa o toxické prípravky. Likvidácia obalov a 



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

oprávnenými spoločnosťami na túto činnosť. 

 RÚVZ Zvolen v roku 2013 nebola hlásená ţiadna havária ani mimoriadna situácia.  

                                                                                   

7. Karcinogénne a mutagénne faktory  

V spádovom území Zvolen neevidujeme rizikové práce s karcinogénnymi 

a mutagénnymi faktormi. V spoločnosti Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen sa nepodávali 

cytostatiká v tabletkovej ani injekčnej forme. Ako práce s expozíciou karcinogénom sme 

identifikovali práce pri odstraňovaní azbestocementových materiálov.  

Tabuľka č. 5b 

 

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 

  

 

11 

Kontrola – miestne zisťovanie (ukončená záznamom) vykonaná po oznámení 

o začatí činnosti s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest 

 

4 

 

Komentár k tabuľke č. 5b 

 V roku 2013 bolo vydaných 16 rozhodnutí na odstraňovanie azbestocementových 

materiálov, z toho 9 rozhodnutí na odstraňovanie azbestocementových rúr a 7 rozhodnutí na 

odstraňovanie azbestocementových striech. Na odstraňovanie azbestovej strešnej krytiny 

pre spoločnosti KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina (odstraňovanie azbestovej strešnej 

krytiny z prístrešku v areáli ZŠ a odstraňovanie strešnej krytiny na rodinnom dome), MONTA 

ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen (odstraňovanie azbestocementovej krytiny na rodinnom dome 

a dvoch garáţach), Jaroslav Maľa – BB – špeciál, Čerín 14 (odstraňovanie azbestocementovej 

krytiny na rodinnom dome), Stavebné bytové druţstvo Ruţomberok, Ruţomberok 

(odstraňovanie azbestocementovej krytiny na rodinnom dome) Vladimír Chamula, Detva 

(odstraňovanie strešnej krytiny, odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách 

bytových domov- 5 rozhodnutí), Pavol Černek – STAVEBNO MONTÁŢNE PRÁCE, Martin 

(odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov), Michal Choma - 

BUILD&PLAST, Snina (odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách bytových 

domov) a MONTA – Zvolen spol. s r.o., Zvolen (odstraňovanie azbestocementových rúr 

v stupačkách bytových domov). Pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest v interiéroch 

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 azbestocementových materiálov, informovanie 

obyvateľstva o vykonaní sanačných prác). V 11 prípadoch sme dostali oznámenia o začatí 

činnosti s azbestom alebo s materiálmi obsahujúcimi azbest. Kontroly vykonaná po oznámení o začatí 

činnosti s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest boli vykonané u viacerých subjektov  a v 4 

prípadoch boli ukončené záznamom o kontrole. 

 

8. Výkony v štátnom zdravotnom dozor                                         

           Tabuľka č.2 

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 

276 

 

15 

 

276 

 

15 

- o návrhoch na schválenie prevádzkových poriadkov a 

návrhoch na ich zmenu 
17/1  17/1 

- 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 
16  16 

- 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 
16/4  16/4 

- o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, 

pohrebnej sluţby, krematória a na činnosti súvisiace 

s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov 

-  - 

- ostatné 63  63 

S p o l u: 409  409 

B. Rozhodnutia  - pokyny  

                              - opatrenia 

0            

2 
 

0         

2 

C.  Vydané / odobraté oprávnenia na činnosti pracovnej -  - 



zdravotnej služby 

D.  Vydané / odobraté oprávnenia na odstraňovanie 

azbestových materiálov zo stavieb 
-  - 

E.  Záväzné stanoviská : 

§ 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. s prihliadnutím na zákon č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie 

v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2013 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia ţivotného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

0  0 

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

-     k územným plánom a k návrhom na územné konanie 15  15 

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

uţívaní stavieb  

                                                                    

17 

 
 

17 

 

- k návrhom na vyuţívanie vodných zdrojov na zásobovanie 

pitnou vodou 
-  - 

 

Komentár k tabuľke č.2 

 

 V roku 2013 bolo celkovo vydaných 437 rozhodnutí. K návrhom na uvedenie 

priestorov do prevádzky bolo vydaných 291 rozhodnutí. Súhlasné rozhodnutia k uvedeniu do 

prevádzky boli vydané napr. pre spoločnosti: Bian s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Detva, 

Peron Slovakia, s.r.o., Očová, OKNOSLOVAK, s.r.o., Hriňová, BETAMONT s.r.o., Zvolen, 

UNION zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen, A-Z model, s.r.o., Zvolen, 

Sníček s.r.o., Banská Bystrica – prevádzka Zvolen,  VARIAL MARTIN HERKO, Krupina, 

Roman Púpala SECOND HAND EXCLUSIVE, Detva, Ridera Slovakia s.r.o., Čadca – 

prevádzka Krupina, Farby-laky Lapoš, s.r.o., Sereď – prevádzka Zvolen, COMIT, s.r.o., 

Vlkanová – prevádzky Zvolen, PALMONY, s.r.o., Sliač – prevádzka Zvolen, Pepco Slovakia, 

s.r.o., Bratislava –prevádzka Zvolen, Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava – prevádzka Sliač, 

Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva, MEOS, s.r.o., Detva, Jozef Dendiš, Krupina, Asen sport, 

s.r.o., Bratislava – prevádzka Zvolen, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská 

Bystrica – prevádzka ČOV Detva, Zv auto s.r.o., Zvolen, HELIOL, s.r.o., Hriňová, Doprastav 

asfalt, a.s., Zvolen, Roľnícke druţstvo, Kriváň, PROMA SK, s.r.o., Zvolen, BAPO Detva 

s.r.o., Detva, Anton Jankov AJTEX, Zvolen, STRABAG s.r.o., Bratislava – prevádzka 

Hontianske Nemce, MDK Zvolen spol. s r.o., Zvolen, Marta Cibulová, Zvolenská Slatina, 

Rajčan, s.r.o., Stará Kremnička – prevádzka Zvolen, Juraj Furdík, Banská Bystrica – 

prevádzka Horný Tisovník, PS elektro, s.r.o., Kriváň, SIEL-STAV s.r.o., Sielnica – prevádzka 

Zvolen, Ing. Ernest Mésároš – consult, Zvolen. Prevaţne sa jedná o spoločnosti s obchodným 

a výrobným charakterom. 



 V roku 2013 bolo uvedených do prevádzky 13 prevádzok, kde boli zamestnané osoby 

so zmenenou pracovnou schopnosťou, napr. Mgr. Helena Vikárová KERAMIKA.VIKÁR, 

Zájeţová, Emodus Slovakia, s.r.o., Krupina, Peron Slovakia, s.r.o., Očová, BETON BAU 

s.r.o., Stoţok, T.Z.Ú. Company, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom – prevádzka Detva, AG 

PRIMA, s.r.o., Cífer – prevádzka Dudince, SPORTEX – Oľga Parobková, Krupina, 

PERSONELA, s.r.o., Zvolen, Erika Dubcová, Zvolen, Oľga Kminiaková, Zvolen, PEDOX 

s.r.o., Zvolen, Anna Mojţišová - INTERFOT, Zvolen. 

 Bolo vydaných 15 rozhodnutí do skúšobnej prevádzky z dôvodu objektivizácie 

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

záťaţ, osvetlenie): napr. MRL staving s.r.o., Krupina, Roľnícke druţstvo, Budča, TIMBA, 

s.r.o., Budča, BPS Bzovík, s.r.o., Bzovík, BUČINA ZOLEN, a.s., Zvolen, ŠKORIÓN 

Services, spol. s r.o., Sása, Hriňovské strojárne a.s., Hriňová, ASL – Tech, s.r.o., Detva, 

Slavia Production Systems a.s., Detva.  

Rozhodnutím bolo schválených 37 prevádzkových poriadkov. Z toho bolo 20 

prevádzkových poriadkov schválených spolu s uvedením do prevádzky, napr.  Juraj Furdík, 

Banská Bystrica – prevádzka Horný Tisovník, JS AUTO – ŠPORT, s.r.o., Krupina – 

prevádzka Hontianske Nemce, BAPO DETVA s.r.o., Detva, Slavia Production Systems a.s., 

Detva, ZV Auto s.r.o., Zvolen, KOPS, spol. s r.o., Kriváň, PSG PLUS s.r.o., Hriňová, A-Z 

LOKOMAT, s.r.o., Zvolen. Samostatne bolo schválených 17 prevádzkových poriadkov, 

napr.: Pivovary Topvar a.s., Veľký Šariš – prevádzka Zvolen, OP-TIM, spol. s r.o., Krupina, 

SLOVNAFT a.s., Bratislava – prevádzka Stoţok, SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen, 

Ján Bobro Pekáreň Hriňová, Hriňová – prevádzka Krivec, Mestské lesy, s.r.o., Krupina, 

HYDINA SLOVENSKO, s.r.o., Nová Ľubovňa – prevádzka Zvolen, Stredoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica – prevádzka Detva, Ing. Jozef Mintál – 

MINTAL, Badín – prevádzka Sielnica. V 1 prípade bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie k 

prevádzkovému poriadku pre práce s expozíciou chemickým a biologickým faktorom pre 

spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s., Zvolen – oddelenie mikrobiológie.  

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

pracovisku vrátane ich pouţitia sme sa v roku 2013 nevyjadrovali. 

 V roku 2013 sme sa nevyjadrovali k návrhom na činnosti spojené s výrobou, 

spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických 

karcinogénov a mutagénov ako aj k návrhom na pouţívanie biologických faktorov.  

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

2013 vyjadrovali pre spoločnosti a SZČO: KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o., Ţilina 



(odstraňovanie azbestovej strešnej krytiny z prístrešku v areáli ZŠ a odstraňovanie strešnej 

krytiny na rodinnom dome), MONTA ZVOLEN spol. s r.o., Zvolen (odstraňovanie 

azbestocementovej krytiny na rodinnom dome a dvoch garáţach), Jaroslav Maľa – BB – 

špeciál, Čerín 14 (odstraňovanie azbestocementovej krytiny na rodinnom dome), Stavebné 

bytové druţstvo Ruţomberok, Ruţomberok (odstraňovanie azbestocementovej krytiny na 

rodinnom dome)Vladimír Chamula, Detva (odstraňovanie strešnej krytiny) a na odstraňovanie 

azbestocementových rúr v stupačkách pre Vladimíra Chamulu, Detva (odstraňovanie 

azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov – 5 rozhodnutí), Pavla Černeka – 

STAVEBNO MONTÁŢNE PRÁCE, Martin (odstraňovanie azbestocementových rúr 

v stupačkách bytových domov), Michala Chomu - BUILD&PLAST, Snina (odstraňovanie 

azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov) a MONTA – Zvolen spol. s r.o., 

Zvolen (odstraňovanie azbestocementových rúr v stupačkách bytových domov – 2 

rozhodnutia). 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 1 návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre 

spoločnosť Zberné suroviny a.s., Ţilina – prevádzka Hontianske Nemce. 

K návrhom na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác bolo 

vydaných 16 rozhodnutí napr.: z titulu horninových pevných aerosólov 4. kat. v spoločnosti 

UNIASFALT, s.r.o., Šelpice – prevádzka Obaľovacie centrum Vígľaš, z titulu vibrácií 4. kat. 

v spoločnosti Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, odštepný závod Kriváň – pracoviská expedičný 

sklad Kriváň a Vígľaš, z titulu hluku 3. a 4. kat. a z titulu vibrácií 4. kat. v spoločnosti Intech 

Slovakia, s.r.o., Bratislava, prevádzka Hriňová, z titulu hluku 3. a 4. kat. v spoločnosti PPS 

Group, a.s., Detva – prevádzka výrobná hala 5 (lakovňa, nová linka), z titulu hluku a pevných 

aerosólov 3. kat. v spoločnosti Niva Expo spol. s r.o., Dobrá Niva, z titulu hluku a záťaţe 

chladom 3. kat. v spoločnosti SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen, z titulu hluku 3. a 4. 

kat. v spoločnosti A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen, z titulu hluku 3. kat. v spoločnosti Bioplyn 

Hont, s.r.o., Bratislava – prevádzka Hontianske Moravce, z titulu hluku 3. kat. v spoločnosti 

Bioplyn Ladzany, s.r.o., Bratislava – prevádzka Ladzany, v spoločnosti Farma HYZA a.s, 

Topoľčany- prevádzky Dobrá Niva, z titulu perie 4. kat., A-Z LOKOMAT s.r.o., Zvolen, 

z titulu pevných aerosólov z dreva, 4.kat., v spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Krupina, z titulu 

hluku, 3. kat. a z titulu vibrácií, 4. kat., v spoločnosti ZvarSpol s.r.o., Detva, z titulu hluku 



a z titulu zváračských dymov, 3. kat., v spoločnosti PK Doprastav, a.s., Ţilina – prevádzka 

Lom Stoţok, z titulu hluku a z titulu pevných horninových aerosólov, 4. kat., v spoločnosti 

Metro Cash&Carry SR, s.r.o., Ivanka pri Dunaji – prevádzka Logistická platforma Zvolen, 

Zvolen, z titulu záťaţe chladom, 3. kat.. 

V spádovom území Zvolen bola v roku 2013 zrušená riziková práca z titulu hluku a 

pevných aerosólov 3. kat. v spoločnosti Niva Expo spol. s r.o., Dobrá Niva, z titulu hluku 3. 

kat. v spoločnosti QUERCUS Krupina, s.r.o., Krupina, z titulu pevných aerosólov 3. kat. 

v spoločnosti UNIASFALT, s.r.o., Šelpice – prevádzka Obaľovacie centrum Vígľaš, z titulu 

prachu, 4. kat., v prevádzke Ing. Jozef Mintál – MINTAL, Badín – prevádzka Sielnica, 

z titulu hluku, 3. kat.. 

V roku 2013 boli uloţené 2 opatrenia pre spoločnosti: KOPAST s.r.o., Zvolen 

z dôvodu nevhodných mikroklimatických podmienok na pracovisku a pre Slovenskú 

autobusovú dopravu Zvolen, akciovú spoločnosť, Zvolen z dôvodu nezabezpečenia pitného 

reţimu pracovníkov (vodičov) v teplom období roka. 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 49, napr.: Michal 

Fojtík, Banský Studenec – prevádzka Krupina, PS ELEKTRO, s.r.o., Kriváň, SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Banská Štiavnica – prevádzka Krupina,  Dobrá Niva 

– prevádzka Detva, EUROLIGHT s.r.o., Lučenec – prevádzka Zvolen, Pavel Tršo, Hriňová, 

Roman Katreniak, Rimavská Sobota – prevádzky Zvolen (3x), Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Bratislava – prevádzka Sliač, zastavenie konania v počte 14 napr.: TRADE PORT s.r.o., 

Ţilina, Hriňovské strojárne, a.s., Hriňová, Milan Plechlo CYKLOŠPORT, Zvolen, 

ŠKORPIÓN, spol. s r.o., Sása, Michal Choma - BUILD&PLAST, Snina, Janka Bányaszová, 

Poprad, A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 3 

Štátny zdravotný dozor  P o č e t 

Kontrola  - miestne zisťovanie (ukončená záznamom)            545 

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

Šetrenie petícií              0 

Šetrenie podnetov na výkon ŠZD              6 

Odborné stanoviská (expertízy)              0 

Konzultácie 803 

Poradenstvo  -  individuálne 

                      -  skupinové  

241 

85 

Iné činnosti* 0 

 

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

   Poznámka: v štatistickom výkaze sa pouţíva výraz ,,kontrola“ 

 

Komentár k tabuľke č.3 

V roku 2013 bolo vykonaných 545 previerok. Jednalo sa v prevaţnej miere 

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

sluţieb. V roku 2013 boli uvedené priestory do prevádzky napr. Ján Paľov – HUSQVARNA – 

PREDAJ, SERVIS, Krupina – predajňa a servis, Jozef Drdol, Detva - predajňa, BETAMONT 

s.r.o., Zvolen – administratívne priestory, A-Z model, s.r.o., Zvolen - predajňa, Pavel Tršo, 

Hriňová – predajňa, Baby Market, s.r.o., Senec – prevádzka Zvolen – predajňa, TIPLIVE 

s.r.o., Demandice – prevádzka Dudince – stávková kancelária, TEGA – M, s.r.o., Hriňová – 

textilná výroba, Ľubomír Sedliak – Servis na mobil, Ţelezná Breznica – prevádzka Zvolen – 

servis mobilov, Katarína Galambošová, Zvolen – chovateľské centrum, Ľubomír Ţolčák – 

ŢOLÍK, Prešov – prevádzka Zvolen – záloţňa, ALLMEDIA, spol. s r.o., Bratislava – 

prevádzka Zvolen – sklad technického materiálu, Ing. František Gabún – POEKOR, 

Ţarnovická Huta – prevádzka Budča – čerpacia stanica, LawService, s.r.o., Zvolen – 

administratívne priestory, OUTLAND s.r.o., Lučenec – prevádzka Zvolen – predajňa, 

AUTOUNICOM ZVOLEN s.r.o., Zvolen – autosalón a autoservis, E&M CENTRUM, spol. 

s r.o., Zvolen – predajňa, Ján Drdoš, Vígľaš – prevádzka Zvolen – servis motocyklov, ŢP 

EKO QELET a.s., Martin – prevádzka Zvolen – výkupňa a zber ţelezného šrotu, GLS 

General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovec – administratívne a skladové priestory, 

WIN REAL, s.r.o., Sliač – prevádzka Zvolen – realitná kancelária, Continental Automotive 

Systems Slovakia s.r.o., Zvolen – výroba a vývoj bŕzd, SPORTISIMO SK, s.r.o., Bratislava – 

prevádzka Zvolen – predajňa. 



V roku 2013 bolo celkom šetrených 6 podnetov. Jeden podnet sa riešil na prešetrenie 

záväzného stanoviska k územnému konaniu vydaného RÚVZ so sídlom vo Zvolene pre 

bioplynovú stanicu Budča-Klinovisko. 

  Jeden podnet bol na spoločnosť Drevospol, s.r.o., Detva – Skliarovo pre hlučnosť 

a prašnosť v ţivotnom prostredí. 

Jeden podnet bol na fyzické osoby, ktoré vykonávali činnosti spojené s opravou 

motorových vozidiel. 

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

mikroklimatické podmienky na pracovisku. 

Jeden podnet bol podaný na spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, 

akciová spoločnosť, Zvolen pre nezabezpečovanie pitného reţimu vodičov autobusov. 

Jeden podnet bol voči spoločnosti A-Z LOKOMAT s.r.o., Zvolen – prevádzka 

Hronská Breznica. Podnet bol na vykonávanie činnosti tejto spoločnosti (výroba drevnej 

štiepky). Spoločnosť mala vydané súhlasné rozhodnutie na uvedenie priestorov do skúšobnej 

prevádzky z dôvodu objektivizácie faktorov v pracovnom prostredí. 

Odborné stanoviská (expertízy) neboli v roku 2013 vykazované. 

V priebehu roku 2013 boli poskytnuté konzultácie a poradenstvo najmä začínajúcim 

subjektom pri uvedení priestorov do prevádzky, uvedení priestorov pracovísk do prevádzky, 

kde budú pracovať osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou, 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.     

                                 Tabuľka č. 6     

Štátny zdravotný dozor 

na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami 

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

Kontrola (ukončená záznamom) 1 

Kontrolné listy 12 

Pokyny na odstránenie nedostatkov  0 

Sankčné opatrenia* 0 

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

Komentár k tabuľke č. 6 

 V sledovanom období bola vykonaná kontrola zameraná na prácu so zobrazovacími 

jednotkami v spoločnosti Doprastav Asfalt  a.s., Zvolen  v profesii administratívni  pracovníci. 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 12 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.7 

Použitie kontrolných listov (dotazníkov informovanosti zamestnancov)  pri výkone ŠZD 

RÚVZ 
Počet kontrolných listov 

A B C H K N P R V Z 

Zvolen   10 46      12 

 

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.7 

 Pre faktor hluk bolo predloţených 28 dotazníkov v spoločnostiach: LIND MOBLER 

SLOVAKIA, s.r.o., Krupina, ktoré vyplnili montáţnici a stolári, v spoločnosti PPS Group a.s., 

Detva bolo daných 10 dotazníkov v prevádzke lakovni Hala 5 a v spoločnosti KSR – 

Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen- prevádzka Lom Tepličky, kde bolo daných 8 dotazníkov 

zamestnancom pri výrobe. Väčšina zamestnancov je informovaná aké poškodenia zdravia 

spôsobuje hluk. Je potrebné zvýšiť informovanosť zamestnancov o výsledkoch posúdenia 

a merania hladín hluku na pracoviskách a o správnom pouţívaní chráničov sluchu. 

Zamestnanci sa zúčastňujú ambulantného vyšetrenia sluchu zmluvnými lekármi PZS. 

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

nebezpečné chemické faktory v prevádzke  lakovni Hala 5. Je potrebné zvýšiť informovanosť 

zamestnancov na pracovisku o výsledkoch meraní faktorov.  

           

 

 

 

 



      Tabuľka  č. 8 

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. 46 zák. č. 355/2007 Z. z.) 
26 6335 

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. 461/2003 Z. z.) 0 0 

Výkon rozhodnutia (§ 79 zák. č. 71/1967 Zb.) 0 0 

 

Komentár k tabuľke č.8 

Sankčné opatrenia boli  uloţené  v zmysle § 57 ods. 39 písm.  b), c), d) a e)  zákona č. 

355/2007 Z. z. v počte 26 boli uloţené spoločnostiam: REMOB, spol. s r.o., Zvolen, MRL 

Staving s.r.o., Krupina, Geis SK s.r.o., Zvolen, BIOPALIVÁ, spol. s r.o., Zvolen, TIMBA, 

s.r.o., Budča, SLIAČAN SK s.r.o., Zvolen, BUČINA ZVOLEN, a.s., Zvolen, Union 

zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava - prevádzka Zvolen, Union poisťovňa a.s., Bratislava - 

prevádzka Zvolen a fyzickým osobám Bohuslav Belák, Zvolen, Dana Beláková, Zvolen a  

Roman Katreniak, Rimavská Sobota – prevádzky Zvolen (3x). 

Spoločnosť Union zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava - prevádzka Zvolen 

a spoločnosť Union poisťovňa a.s., Bratislava - prevádzka Zvolen sa voči rozhodnutiu 

o udelení pokuty odvolali,  rozhodnutia boli zrušené a vrátené na nové konanie.  Po novom 

konaní spoločnosť Union zdravotná poisťovňa a.s., Bratislava - prevádzka Zvolen pokutu 

uhradila.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka č. 10 

Prehľad o počte kontrolovaných podnikateľských subjektov  

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  121 7   128 

Podnikateľ-FO – zapísaný v OR 1 5 3 1  10 

FO – slobodné povolanie  1    1 

FO – poľnohospodárska výroba       

Fyzické osoby spolu 1 127 10 1  139 

Verejná obchodná spoločnosť  
 

 1 
 

   1 

Spoločnosť s ručením obmedzeným  142 32 7 3 184 

Komanditná spoločnosť       

Nadácia       

Nezisková organizácia  1    1 

Akciová spoločnosť 1 14 7 3 3 28 

Druţstvo  4 6 3 1 14 

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, 

bytov a pod. 
      

Štátny podnik   2 1 
 

3 

Národná banka Slovenska       

Banka – štátny peňaţný ústav  3   
 

3 

Rozpočtová organizácia   
 

1  1 

Príspevková organizácia  
 

1 1  2 

Obecný podnik       

Fondy       

Verejnoprávna inštitúcia       

Zahraničná osoba       

Sociálna a zdravotné poisťovne  1  1  2 

Odštepný závod  1 1   2 

Zdruţenie (zväz, spolok)  
 

   
 

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 1 167 49 19 7 241 

S p o l u : 2 294 59 20 7 382 

 

 



 Komentár k tabuľke č.10 

 Celkový počet kontrolovaných subjektov bol porovnateľný s rokom 2012. Viackrát 

boli vykonané kontroly v spoločnostiach s  ručením obmedzeným a v akciových 

spoločnostiach s počtom zamestnancov 1-9, 10-49 a 250 a viac. V roku 2013 bolo 

kontrolovaných celkom 382 subjektov. Najviac kontrolovaných subjektov bolo v kategórii 

spoločnosti s ručením obmedzením v počte 184, z toho s  počtom zamestnancov 1-9 bolo 

kontrolovaných 142 subjektov, napr. PSG PLUS s.r.o., Hriňová, WIFINET Services, s.r.o., 

Zvolen, REMOB s.r.o., Zvolen, Geis Parcel SK, s.r.o., Zvolen, All22, s.r.o., Stoţok, MINKO, 

s.r.o., Detva, ABAREAL s.r.o., Zvolen, NEW STAR STYL, s.r.o., Zvolenská Slatina – 

prevádzka Hriňová, SWANA STYLE, s.r.o., Zvolen, PROMA SK s.r.o., Zvolen, Joy-moto 

spol. s r.o., Zvolen, VICTORIES s.r.o., Zvolen, BPS Bzovík, s.r.o., Bzovík, BEG BIES s.r.o., 

Zvolen, SIEL – STAV s.r.o., Zvolen, KUTY s.r.o., Detva, BFC spol. s r.o., Detva, s počtom 

10 - 49 sa kontrolovalo 32 subjektov, napr.: Niva Expo, spol. s r.o., Dobrá Niva,   Asen sport 

s.r.o., Bratislava- prevádzka Zvolen, A-Z LOKOMAT s.r.o., Zvolen, SLIAČAN SK s.r.o., 

Zvolen, TIMBA s.r.o., Budča, Premac spol. s r.o., Bratislava –prevádzka Zvolen, LUKOIL 

SLOVENSKO s.r.o., Bratislava – prevádzka Zvolen, EUROVIA – Kameňolomy s.r.o., 

Košice – prevádzka lom Sekier, lom Vígľaš, lom Hanišberg, DUPAN Kriváň s.r.o., Kriváň, 

POLYPLAST s.r.o., Pliešovce, s počtom zamestnancov 50 – 249 bolo napr. GLS General 

Logistics Systems Slovakia s.r.o., Zvolen, SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen, KSR-

Kameňolomy SR s.r.o., Zvolen – prevádzka lom Tepličky, LIGNUM MS s.r.o., Detva, 

KOPS, spol. s r.o., Kriváň, MicroStep spol. 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, Bučina DDD, spol. s r.o., Zvolen. Sú to spoločnosti rôzneho zamerania napr. 

kovovýroba, drevovýroba, obchodné a výrobné spoločnosti. U podnikateľov – FO – 

zapísaných v obchodnom registri bolo kontrolovaných 10 subjektov, napr.: Ing. J. Lupták 

LUNIT, Zvolen, Martin Kalamár, Hriňová, Róbert Jurových – NIKARA, Krupina, Peter 

Krnáč – PKM, Hriňová, Binh Luu Quoc, Krupina. U podnikateľov nezapísaných v OR sa 

kontrolovalo 128 subjektov, napr.: Ľubomír Mucha, Detva, Danka Figová – FIDAS, Hriňová, 

Roman Katreniak, Rimavská Sobota – prevádzky Zvolen(3x), Andrej Snopko – Penzión 

Fortuna, Dudince, Martina Vávrová – LOV-ART, Sielnica – prevádzka Zvolen, Roman 

Púpala, Detva, Mgr. Gabriela Bodnárová, Zvolen, Anna Slamková, Sása – prevádzka Dobrá 

Niva, Tomáš Suja, Zvolen, Petra Malčeková, Zvolen, Jozef Dendiš, Krupina, Pavel Tršo, 

Hriňová, Patrik Račko, Hriňová, Erika, Dubcová, Zvolen, Denisa Ujčeková, Zvolen, Miriam 

Pernecká – Butik TREND MÓDA, Zvolen, Katarína Galambošová, Zvolen – Chovateľské 



centrum. V roku 2013 bol kontrolovaný 1 subjekt v kategórii FO – slobodné povolanie JUDr. 

Stacho Chladný. V kategórii  neziskové organizácie sa v roku 2013 kontroloval 1 subjekt, a to 

DORKA, n.o., Centrum pre obnovu rodiny, Zvolen. Počet kontrolovaných subjektov 

v kategórii akciová spoločnosť bolo 28, napr.: PPS Group a.s., Detva, SLAVIA TOOLS a.s., 

Detva, FARMA  - HYZA a.s., Topoľčany - prevádzka Dobrá Niva, SAD Zvolen a.s., Zvolen, 

KOLIBA a.s., Hriňová, Hriňovské strojárne, a.s., Hriňová, WAY INDUSTRIES, a.s., 

Krupina. V kategórii akciová spoločnosť bol kontrolovaný jeden subjekt, a to SLOVNAFT 

a.s., Bratislava – prevádzka Terminál Stoţok, ktorý nemá zamestnancov. V právnom subjekte 

druţstvo bolo v roku 2013 14 subjektov, napr.: PD Očová, RD Bzovík, RD Budča, PD 

Pliešovce, CDL Technologies, v. d., Detva, RD Detvianska Huta, RD Látky. V štátnom 

podniku bol kontrolovaný 1 subjekt SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

štátny podnik, Banská Štiavnica – prevádzky Zvolen, Krupina, Hriňová. V právnom subjekte 

banka sa kontrola vykonávala v 3 spoločnostiach, napr.: Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava 

– pobočka Sliač, Sberbank a.s., Bratislava – prevádzka Zvolen, OTP Banka, a.s., Bratislava – 

prevádzka Zvolen. V rozpočtových organizáciách bol kontrolovaný 1 subjekt, a 

to Vysokoškolský lesný podnik TU, Zvolen. V príspevkových organizáciách boli 

kontrolované 2 subjekty, a to ŠTÁTNY VETERINÁRNY ÚSTAV ZVOLEN, Zvolen, 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, Bratislava- prevádzka Zvolen. V subjekte obec 

(obecný úrad), mesto (mestský úrad) boli kontrolované Materská škola, Podkriváň a Mesto 

Zvolen. V kategórii odštepný závod boli kontrolované Lesy SR, štátny podnik, Banská 

Bystrica – odštepný závod Kriváň, odštepný závod Vígľaš. 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 pracovného 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.:  

- Peron Slovakia, s.r.o. Očová, profesia údrţbár šijacich strojov, strojných zariadení a baliacej 

techniky,  

- BETON BAU s.r.o., Stoţok, prevádzka Vígľaš, profesia administratívny pracovník, 

- T.Z.Ú Company, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, prevádzka Informačno predajné centrum 

Detva, profesia koordinátor voľnočasových aktivít, 

- AG PRIMA, s.r.o., Cífer, práčovňa Dudince, profesia operátor stroja na pranie bielizne, 

- Erika Dubcová, E.M.Šoltésovej, Zvolen, pracovisko keramická dielňa, profesia keramikár, 

- Richard Rajman Zlatníctvo Riči, Detva, profesia zlatník, 

- PEDOX s.r.o., Zvolen, profesia všeobecný účtovník, 

Anna Mojţišová – INTERFOT, Zvolen, predajňa nábytku, profesia predavač. 

 

 V roku 2013 sme sa zúčastnili 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 v spoločnosti Mramor s.r.o., Bratislava – prevádzka Krupina.  

 

10. Špecializované úlohy a iná odborná činnosť 

Tabuľka č. 12 
 

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) 

pregraduálna a 

postgraduálna 

výchova (počet 

hodín) 

0 184 0 0 0 14 

 

Komentár k tabuľke č. 12 

V sledovanom období na odd. PPLaT vykonávali prax 4 študenti  denného štúdia z  

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava, 3 študentky externého 



štúdia z Trnavskej univerzity, odbor verejné zdravotníctvo a jedna lekárka vykonávala 

predatestačnú prax. Prax študentov bola vykonaná v celkovom rozsahu 184 hodín. 

Iné činnosti   

V roku 2013 pracovníci PPLaT predniesli seminárnu prácu na tému - ,,Azbest 

v pracovnom prostredí“.   

Pracovníci RÚVZ so sídlom vo Zvolene sa v roku 2013 zúčastnili na jednom podujatí 

- ,,Psychická záťaţ“ organizované SZU Bratislava a v rámci sústavného vzdelávania projektu: 

Tvorba a realizácia systému vzdelávania pracovníkov ÚVZ SR na celodenných školeniach 

v počte 14. 

 

11. Vyhodnotenie Dohody o spolupráci a koordinácii činností medzi 

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

 

                 Tabuľka č. 14a 
 

Spoločné previerky orgánov verejného zdravotníctva a orgánov inšpekcie práce  

vo vybraných organizáciách 

Kraj Počet Organizácia (firma) 

Banskobystrický 0 

 

 

 

Komentár k tabuľke č.14a 

 V roku 2013 s Inšpektorátom práce Banská Bystrica neboli plánované spoločné 

previerky s RÚVZ Zvolen. 

 

 

Tabuľka č. 14b  

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. 



 

Komentár k tabuľke č.14b 

 

 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 

2013 plánované a zrealizované  v spoločnosti  SLOVNAFT a.s. Bratislava, prevádzky  

Terminál Stoţok a Produktovod PS 25 Stoţok. Prevádzka Terminál Stoţok  zabezpečuje 

skladovanie motorových palív pre potreby ŠHR 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 vykonáva PZS ProCare a.s., Bratislava.   

 

 

12. Výkon štátneho  zdravotného  dozoru  orgánmi  verejného  

zdravotníctva  v  súvislosti s novou  chemickou legislatívou  

 
                                                                                                              Tabuľka č.15a 

 

 

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 návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to 

vyţaduje objektivizáciu chemických faktorov (vrátane 

karcinogénov,  mutagénov a látok reprodukčne toxických) 

pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do 

skúšobnej prevádzky  

16/0 

 

 

1 /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.15a 

 

V sledovanom období bolo vydaných 16 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.: Ing. Miroslav Kalamár, Hriňová - stolárska výroba, 

Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen - výroba bŕzd, ZvarSpol, s.r.o., 



Detva – zámočníctvo, opracovanie kovov, PPS Group a.s., Detva – strojárska výroba, NIVA 

EXPO, spol. s r.o., Dobrá Niva – výroba fóliových dvierok, MEOS s.r.o., Detva- strojárska 

výroba, KOPS, spol. s r.o., Kriváň – strojárska výroba, ZV Auto s.r.o., Zvolen – autoservis, 

BAPO DETVA s.r.o., Detva – zámočníctvo, STRABAG s.r.o., Bratislava – prevádzka 

Hontianske Nemce – výroba asfaltových zmesí. 

Neschvaľovali sa prevádzky s expozíciou zamestnancov karcinogénom 

a mutagénnom. 

Z dôvodu objektivizácie chemických faktorov pracovného prostredia bolo vydané 

jedno rozhodnutie k návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (Slavia 

Production Systems, a.s., Detva, strojárska výroba).     

V sledovanom období bolo vydaných 12 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 - Sekier,  

Pivovary Topvar a.s., Veľký Šariš - prevádzka Zvolen, OP –TIM, spol. s r.o., Krupina, výroba 

tepelnoizolačných dosiek a betonárskych výrobkov,  SLOVNAFT a.s., Bratislava - prevádzka 

Terminál Stoţok, Detva a prevádzka Prečerpávacia stanica PS 25 Stoţok, Detva. 

   Tabuľka č.15b 

 

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.)    

18 

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.15b 

 

V roku 2013 neboli uloţené ţiadne nápravné a predbeţné opatrenia týkajúce sa 

chemických faktorov. V 18 prípadoch sme zaevidovali oznámenie o vykonaní DDD činnosti.  

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

stravovacie zariadenia, výrobné objekty a  bytové domy.  

     Tabuľka č. 15c 

 

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. 22 písm. a), b), c), d), e), f) zákona č. 355/2007 Z. z. 
0 0 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 28 písm. e), f), g), h), i) zákona č. 355/2007 Z. z. 
1 3333 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 39 písm.  b), c), d) zákona č. 355/2007 Z. z. 
0 0 

Pokuty za iné správne delikty podľa 

§ 57 ods. 41 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.15c 

 

V roku 2013  boli uloţené sankčné opatrenia § 57 ods. 28 písm. g) zákona č. 355/2007 

Z. z. spoločnosti REMESLO- TZB s.r.o., Lutila. Táto spoločnosť mala uloţenú sankciu za 

odstraňovanie azbestocementovej krytiny bez potrebných oprávnení.  

 

 

 

 



        Tabuľka č. 15d 

 

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.15d 

 

V roku 2013 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. 

   

13. Personalistika 

                    Tabuľka č. 16 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           MVDr. Miloslava  Štollmannová 

                                                                                                     vedúca oddelenia PPLaT 
 

 

 

 


