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1. Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. o VTZ

Navrhuje sa spresnenie vymedzenia elektrickej inštalácie uvedenej v prílohe č. 1
III. časti skupine A písmene g), na ktoré pôsobí voda z iných zdrojov ako
z dažďa (vonkajší vplyv AD3 až AD8) alebo je možný dotyk s vodivými časťami,
ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4
Navrhuje sa spresnenie tabuľky B. prílohy č. 8 k vyhláške vymedzenie
vonkajšieho vplyvu AD Voda a vonkajšieho vplyvu Dážď spolu s lehotou
vykonávania odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie
a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej
elektriny. Navrhuje sa zmena lehoty vykonávania odbornej prehliadky a odbornej
skúšky pri vonkajšom vplyve BC3 Dotyk so zemou.
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2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
§ 23 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP
opraviť tak,
aby výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a
zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika
alebo autorizovaného bezpečnostného technika, mohli zabezpečovať aj fyzické
osoby. (požiadavku Európskej komisie o zabezpečenie súladu zákona s čl. 15 ods. 3 smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.
Podľa súčasného znenia ustanovení § 23 ods. 1 písm. a) a § 27 ods. 3 zákona môže výchovu a vzdelávanie uvedených osôb organizovať a
vykonávať len škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, čím sú vylúčené fyzické osoby z iných členských
štátov oprávnené na túto činnosť.)

Nové znenie § 27 ods. 4
oproti súčasnému zneniu sa prehľadnejšie a jednoznačnejšie vymedzili
podmienky na získanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie týkajúce sa
najmä príslušnej odbornej spôsobilosti, odbornej praxe a lektorskej
spôsobilosti (príloha č. 2a zákona)

2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
V § 27 ods. 5 písm. a)
Podmienka na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie - Podľa § 27 ods. 5
písm. a) zákona sa preto už nebude preukazovať odborná spôsobilosť na činnosť,
na ktorú sa žiada vydať oprávnenie, ale odborná spôsobilosť podľa prílohy
(príloha č. 2a zákona) .
V § 27 ods. 5 písmeno b)
Vo vzťahu k lektorskej spôsobilosti sa bližšie špecifikuje, čo sa považuje za
osvedčenie alebo iný doklad - osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
vydaným akreditovanou vzdelávacou inštitúciou
V § 27 ods. 7 písm. b)
Odborný zástupca sa podľa § 27 ods. 4 písm. b) návrhu zákona ako podmienka
na vydanie oprávnenia a vzdelávania požaduje, ak fyzická osoba - žiadateľ
o vydanie tohto oprávnenia sám nespĺňa požiadavku podľa písmena a) alebo
žiadateľom je právnická osoba.
V § 27 ods. 9 písm. d)
Spresnenie, ktoré doklady sa pripájajú k žiadosti o vydanie oprávnenia na
výchovu a vzdelávanie - odbornej praxe odborného zástupcu

2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci

V § 27 ods. 13 písm. b)
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná sústavne spĺňať
podmienky ustanovené na vydanie tohto oprávnenia, v opačnom prípade sa
vystavuje riziku jeho odobratia Národným inšpektorátom práce podľa odseku 14.
V § 27 ods. 13 písm. f)
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie vydáva úspešným absolventom
výchovy a vzdelávania (tzv. konečný doklad) - preukaz, osvedčenie alebo
dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona aj iný doklad o absolvovaní výchovy
a vzdelávania, ktorý nie je konečným dokladom - doklad o absolvovaní
výchovy a vzdelávania (napr. na základe dokladu o absolvovaní výchovy
a vzdelávania, ktorý revíznemu technikovi vydáva osoba oprávnená na výchovu
a vzdelávanie a ktorý nie je konečným dokladom, mu inšpektorát práce vydá
osvedčenie revízneho technika podľa § 16 zákona).

2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
V § 27 ods. 13 písm. b)
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná sústavne spĺňať
podmienky ustanovené na vydanie tohto oprávnenia, v opačnom prípade sa
vystavuje riziku jeho odobratia Národným inšpektorátom práce podľa odseku
14. (strata platnosti príslušných dokladov nastáva nadobudnutím právoplatnosti
rozhodnutia o ich odobratí, nepodrobením sa lekárskej preventívnej prehliadke,
ako aj neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy)
Za § 39g sa vkladá § 39h
Doteraz vydané oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zostanú v platnosti.
Pri zmene vlastníctva oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a zmenách
odborných zástupcov a školiteľov sa po nadobudnutí účinnosti zákona bude
postupovať už v súlade s touto novelizáciou. Prebiehajúce a ešte
neukončené konania o vydanie oprávnenia sa dokončia podľa predpisov
účinných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona a takto vydané oprávnenia
spĺňajú podmienky na ich vydanie ustanovené týmto zákonom.

2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a
Príloha č. 2a, ktorá prehľadnejšie a jednoznačnejšie vymedzuje odbornú
spôsobilosť a odbornú prax žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu
a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa na
jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 zákona.
Vymedzenie školiteľov sa podľa navrhovaného § 27 ods. 4 písm. a) zákona
vzťahuje aj na fyzickú osobu – žiadateľa, ktorá bude sama spĺňať podmienky
na vydanie oprávnenia
Podľa návrhu sa za odborného zástupcu pri výchovných a vzdelávacích
činnostiach v rámci skupín 07 až 10 považuje autorizovaný bezpečnostný
technik s odbornou praxou v príslušnom odvetví ekonomickej činnosti.
Autorizovaný bezpečnostný technik s príslušnou odbornou praxou nahrádza
doterajšieho odborného zástupcu podľa vyhlášky - inštruktora lešenárskej
techniky, inštruktora na prácu vo výške so špeciálnou technikou a
autorizovaného bezpečnostného technika, pri ktorom sa doteraz nevyžadovala
odborná prax v príslušnom odvetví ekonomickej činnosti.
Pri výchovných a vzdelávacích činnostiach v rámci skupiny 06 sa za odborného
zástupcu určil autorizovaný bezpečnostný technik namiesto inštruktora
motorových vozíkov.

2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a
Z aplikačnej praxe vyplynula požiadavka, aby sa v rámci vybraných skupín za
odborne spôsobilú osobu na všetky témy výchovnej a vzdelávacej činnosti,
ktorá patrí do vybranej skupiny, považovali aj osoby s vyššou odbornou
spôsobilosťou v rámci tejto skupiny.
Autorizovaný bezpečnostný technik je osobou odborne spôsobilou na všetky
témy výchovných a vzdelávacích činností zaradených do skupiny 01 prílohy č.
2 zákona a revízny technik bol odborne spôsobilý na všetky témy výchovných
a vzdelávacích činností zaradených do skupín 02 – 05 prílohy č. 2 zákona.
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3. NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

V § 1 ods. 4 písmeno a)
Spresňuje sa, že nariadenie vlády sa nevzťahuje na označenie o uvádzaní
nebezpečných látok a zmesí na trh. Zároveň sa dopĺňa odkaz na nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.
1907/2006 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1272/2008“) s cieľom vymedziť pojmy
„látka“ a „zmes“.
V prílohe č. 1 sa bod 12 dopĺňa touto vetou
Spresňuje sa použitie výstražnej značky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008
na označenie plôch, miestností alebo uzavretých priestorov používaných na
skladovanie nebezpečných látok alebo zmesí v prípade, že sa takáto značka
nenachádza v prílohe č. 2 bode 3.2.
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3. NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
V prílohe č. 2 bode 3.2
Spresňuje sa použitie výstražnej značky „Iné nebezpečenstvo“.
V prílohe č. 2 bode 3.2
Vypúšťa sa značka výstražná značka „Nebezpečenstvo škodlivej alebo
dráždivej látky“ v zmysle smernice 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou
sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich
s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí (ďalej len „smernica 2014/27/EÚ“).
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3. NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
V prílohe č. 3 bode 1 , V prílohe č. 3 bode 5
Legislatívno-technická úprava; harmonizuje sa terminológia nariadenia
vlády s terminológiou nariadenia (ES) č. 1272/2008 a spresňuje sa
požiadavka označovania nádob, ktoré obsahujú alebo dopravujú
nebezpečné látky a zmesi.
V prílohe č. 3 bode 1 písm. a)
Spresňuje sa použitie výstražnej značky podľa nariadenia (ES) č.
1272/2008 na označenie nádob používaných na skladovanie
nebezpečných látok alebo zmesí v prípade, že sa takáto značka
nenachádza v prílohe č. 2 bode 3.2.
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4. Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach
V prílohe č. 1 bode 4.7. tretia veta znie
Ustanovením sa precizuje vyjadrenie sklonu jednoduchého rebríka pomerom
výšky miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky rebríka
od miesta opretia. „Sklon jednoduchého rebríka, ktorý je určený pomerom
výšky miesta opretia od pätky rebríka a vodorovnej vzdialenosti pätky
rebríka od miesta opretia, musí byť od 2,5 : 1 do 4 : 1.“
V prílohe č. 1 bode 4.11.
Upravuje sa predpoklad vykonávania práce na jednoduchom prenosnom
rebríku a pohybe po rebríku s možnosťou ukotvenia osobného ochranného
pracovného prostriedku proti pádu o tento rebrík.
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4. Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach
V prílohe č. 6 bod 3.9
Upravuje sa požiadavka na ochranné zábradlie lešenia pri práci vo výške a nad
voľnou hĺbkou. „3.9. Ochranné zábradlie lešenia musí byť dvojtyčové.“.
V prílohe č. 6 bod 5.1. znie:
„5.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti pádu sa podľa účelu a
spôsobu použitia pri stavebných prácach rozdeľujú na pracovné polohovacie
systémy a systémy zachytenia pádu. Pracovné polohovacie systémy sú
tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami
a bezpečnostným pásom. Systémy zachytenia pádu sú tvorené najmenej
miestom ukotvenia, spojovacími prostriedkami a celotelovým bezpečnostným
postrojom. Spojovacím prostriedkom je najmä spojovacie lano, zaťahovací
zachytávač pádu a konektor.“ .
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4. Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach
V prílohe č. 6 bode 5.5. prvá veta znie:
„Dĺžka pádu pri použití osobného ochranného pracovného prostriedku proti
pádu musí byť určená v súlade s podmienkami určenými výrobcom.“.
1.V prílohe č. 6 bod 5.7. znie:
„5.7. Vhodný osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto
jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ v technologickom postupe. Miesto
ukotvenia musí odolať silám pôsobiacim pri páde (najmenej 15 kN.) Súčasťou
technologického postupu musí byť určenie spôsobu evakuácie osoby po
zachytení pádu z výšky alebo do hĺbky a prostriedkov potrebných na jej
evakuáciu. V bezprostrednej blízkosti pracoviska, kde sa vykonávajú práce vo
výške a nad voľnou hĺbkou, musia byť k dispozícii vhodné prostriedky na
evakuáciu osoby zachytenej po páde z výšky alebo do hĺbky.”.
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4. Vyhláška MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach (navrhovaná účinnosť od:
V prílohe č. 6 bode 7.2. písm. b),c),d)
Vypustením písmena d) sa ustanovuje požiadavka na zaistenie ohrozeného
priestoru len technickými zariadeniami, ktoré zabránia najmä vstupu
neoprávnených osôb.
V prílohe č. 8 body 2.11.1. a 2.11.2. znejú:
„2.11.1. Ručne zdvíhať bremeno jednoduchou kladkou môže jedna osoba do
výšky najviac 15 m a najmenej dve osoby do výšky najviac 25 m.
V prílohe č. 9 bode 2.7. prvá veta znie:
Precizujú sa požiadavky pri lepení krytiny na podlahu, steny, strop a inú
konštrukciu. V prílohe č. 9 bode 2.7. prvá veta znie: „Po celý čas lepenia a po
ukončení lepenia, ak môžu vzniknúť horľavé alebo výbušné výpary, musia
sa vykonať opatrenia proti výbuchu, ktoré zohľadňujú povahu výparov, najmä
sa musí vetrať a nesmie sa manipulovať s otvoreným ohňom, fajčiť, zvárať alebo
vykurovať palivovým zariadením.“.
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5. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)

Predmetný návrh novely podrobnejšie upravuje a dopĺňa práva a povinnosti
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov v súvislosti s inštaláciou
a prevádzkovaním tzv. požiarnotechnických zariadení
Na nanovo ustanovený okruh osôb s odbornou spôsobilosťou vrátane
podmienok a postupu pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení
o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.
Vypúšťa sa neefektívne využitý inštitút preventivára požiarnej ochrany
obce - úlohy obce na úseku ochrany pred požiarmi bude - technik požiarnej
ochrany. Návrh novely určuje podmienky, za ktorých je možné vymedzenému
okruhu osôb s odbornou spôsobilosťou vydať osvedčenie o odbornej
spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.
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5. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
Zavádzajú sa podmienky na uznávanie odbornej kvalifikácie na vykonávanie
činností technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany,
podmienky pôsobenia hosťujúceho technika požiarnej ochrany
a špecialistu požiarnej ochrany na území Slovenskej republiky
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať hasiace prístroje
a ustanovujú sa podmienky na získanie oprávnenia na vykonávanie
odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení výrobcu
požiarnotechnického zariadenia alebo zhotoviteľa požiarnotechnického
zariadenia, ktorý zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti odbornej
spôsobilosti s neobmedzenou platnosťou.
V súvislosti s prevádzkou požiarnotechnických zariadení sa zavádza
registračná povinnosť pre zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia, a to
ešte pred jeho prvým zabudovaním do stavby
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5. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)

Zavádzajú sa správne poplatky za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany a technika požiarnej
ochrany, za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako aj za konanie
o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy (82,50 eura)
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9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
Vykonáva niektoré ustanovenia navrhovanej novely zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi:
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov v
súvislosti so spracovaním dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi,
zriaďovaním protipožiarnych hliadok a pod.
Navrhovaná novela tiež upravuje podrobnosti pri overovaní vedomostí a
vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred
požiarmi a to v náväznosti na nové podmienky overovania odbornej
spôsobilosti.
Novela reaguje tiež na navrhované zmeny v zákone č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v súvislosti so zavedením nových pojmov a povinností
pri prevádzkovaní požiarnotechnických zariadení.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 2 ods. 1
Presnejšie sa vymedzuje priestor v súvislosti s vyhlásením tzv. „času so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru“, pre ktorý sa budú uplatňovať
opatrenia počas trvania uvedeného obdobia. Zmena spočíva v zúžení
rozsahu pôsobnosti z celého územia okresu na oblasť, ktorá zahŕňa lesné
porasty a ochranné pásmo lesa. Zároveň sa vkladá nový, ktorý uvádza
zákonnú úpravu pre použité pojmy „lesné porasty a ochranné pásmo lesa“.
§ 5 písm. a)
Doplnením sa bližšie špecifikuje technický predpis (technická norma), ktorá
upravuje podmienky na vykonávanie činností spojených so zváraním. Zároveň
sa vkladá nový odkaz, ktorý upravuje rozsah technických noriem z oblasti
zvárania.
„3a) Napríklad STN EN 287-1; STN EN ISO 9606; STN EN ISO 17 660-1; STN EN 1418.“.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)

§ 5 písmeno b)
Zjednodušujú sa podrobnosti o zabezpečení opatrení na vykonávanie
činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
konkrétne pri zváraní. Vypúšťajú sa doterajšie opatrenia súvisiace s určením
zodpovednej osoby prostredníctvom požiarneho štatútu a podobne.
Zároveň sa vypúšťa príloha č. 1, ktorá ustanovovala vzor povolenia na
zváranie. Všetky podrobnosti sú obsiahnuté v tomto ustanovení a preto nie je
potrebné ich ďalej upravovať v prílohe.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)

§ 7 písm. a)
Úprava súvisiaca s presnejším vymedzením povinnosti pri činnosti
spojenej so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.
Vzhľadom na zmenu v povinnostiach ustanovených v zákone sa slová
„navrhuje konkrétne podmienky“ nahrádzajú slovom „určuje“. Zároveň sa
vypúšťa písmeno e), ktoré upravovalo ďalšie podrobnosti pri spaľovaní
horľavých látok, a to oznamovanie miesta a času spaľovania.
+ úprava spojená s doplnením nového odseku 2, ktorý upravuje podmienky pri
spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve v nadväznosti na povinnosti
v danej oblasti vyplývajúce z ďalších osobitných predpisov

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)

§ 9a ods. 3 písmeno b), § 9a ods. 3
Úprava súvisiaca s vypustením tzv. „protipožiarnej asistenčnej hliadky“ a s
prenesení jej úloh na tzv. osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť v rámci
obdobia spojeného s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
§ 12 odsek 2 znie
Ustanovením sa podrobnejšie ustanovujú podmienky, za ktorých možno zo
strany právnickej osoby alebo fyzickej osoby usporiadať verejne prístupné
podujatie v stavbách, ktoré nie sú na takýto účel určené. Zároveň
novelizované ustanovenie upravuje podmienku, na základe ktorej vydáva
príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
„okresné riaditeľstvo“) súhlas na jeho usporiadanie.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 13
Ustanovujú sa podrobnosti o podmienkach prevádzkovania tzv. požiarnych
zariadení. Toto ustanovenie nahrádza doterajšie podmienky pre tzv.
požiarnotechnické zariadenia, ktoré sa stali v rámci novely zákona súčasťou
pojmu „požiarne zariadenia“. Pojem „požiarne zariadenia“ sa ustanovuje v
novele zákona ako nový pojem.
Za § 13 sa vkladá § 13a
Podrobnosti o podmienkach zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti pri
prevádzkovaní technických zariadení a zabezpečenia ich kontroly, pričom
obsah a spôsob vykonávania kontroly technického zariadenia elektrického z
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je uvedený v novej prílohe č. 10b. Kontrola
technických zariadení sa bude vykonávať v rámci preventívnych
protipožiarnych prehliadok a bude realizovaná len v rozsahu vizuálnej
kontroly bez akéhokoľvek zásahu do technického zariadenia, pokiaľ by išlo
o tzv. vyhradené technické zariadenia“ (napr. elektrické).

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)

§ 14 ods. 2 písmeno g)
Legislatívnotechnická úprava súvisiaca so zavedením pojmu „požiarne
zariadenia“.
§ 15 ods. 1
Spresňujú sa podmienky, na základe ktorých nie je potrebné zriaďovať
ohlasovňu požiarov na tzv. občasných pracovných miestach s uvedením
odkazu, ktorý definuje uvedené pracovné miesto.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 15 odsek 2, § 15 ods.5 písmeno d),§ 15 sa odsek 5 dopĺňa písm. e),
Upravujú sa podrobnosti o povinnostiach vlastníkov stavieb pri ich
prenájme viacerým subjektom v súvislosti so zriaďovaním ohlasovne
požiarov. Zároveň sa spresňuje zoznam a obsah dokumentácie, ktorá sa má
nachádzať na ohlasovni požiarov a ktorá bude bližšie identifikovať právne
subjekty, pre ktoré sa ohlasovňa zriaďuje.
Toto ustanovenie sa dopĺňa novou dokumentáciou, ktorá musí byť
umiestnená na ohlasovni požiarov (prehľad miest so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré sa nachádzajú v objekte vrátane
popisu umiestnenia hlavných uzáverov elektrickej energie, plynu a vody).

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
V § 16 sa vypúšťa písmeno a), § 17 sa vypúšťa
Na základe praktických skúseností z realizácie výkonu štátneho požiarneho
dozoru zo zoznamu protipožiarnych hliadok navrhuje vypustiť protipožiarnu
hliadku právnickej osoby.
Úlohy a povinnosti všetkých zamestnancov právnickej osoby v prípade
vzniku požiaru sú obsahom školenia o ochrane pred požiarmi, resp.
obsahom realizácie cvičných požiarnych poplachov.
Z uvedeného dôvodu je ponechanie potreby zriaďovania protipožiarnej hliadky
právnickej osoby v prípadoch, ak právny subjekt nemá zriadenú hasičskú
jednotku neopodstatnené a v praxi nerealizovateľné. Zároveň sa zrušuje § 17,
ktorý definoval jej úlohy a povinnosti.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a)
Úprava súvisiaca s úpravou povinnosti pri zabezpečovaní ochrany lesov pred
požiarmi a konkrétne s vypustením opodstatnenosti zriaďovania protipožiarnej
asistenčnej hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
V § 20 odsek 3
Špecifikuje sa okruh osôb, ktoré sa musia podrobiť školeniu o ochrane
pred požiarmi, pričom ich okruh sa zužuje. „(3) Školeniu podľa odseku 1
podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel ubytovania po dobu dlhšiu ako 30 po
sebe nasledujúcich kalendárnych dní.“.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 22 ods. 1
Rozširuje sa okruh osôb, ktoré budú oprávnené vykonávať tzv. vstupné
školenie o ochrane pred požiarmi o vedúcich zamestnancov.
„za slová „pred začatím práce“ vkladajú slová „prostredníctvom technika
požiarnej ochrany alebo vedúceho zamestnanca, ktorý sa podrobil školeniu
podľa § 20 ods. 1 a odseku 2 písm. a)“.
§ 23
Úprava súvisiaca z vypustením povinnosti právnickej osoby zriaďovať
protipožiarnu hliadku právnickej osoby. V tejto súvislosti sa vypúšťajú
podrobnosti o vykonávaní odbornej prípravy členov zaradených do uvedenej
protipožiarnej hliadky.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 24 ods. 1 písmeno g)
Úprava súvisiaca so zavedením pojmu „požiarne zariadenia“.
§ 25 vrátane nadpisu znie
Navrhovanou zmenou obsahu a rozsahu požiarneho štatútu ako základnej
dokumentácie na úseku ochrany dochádza k podstatnému zúženiu obsahu
danej dokumentácie.
Zároveň sa navrhuje zaviesť pre jednotlivé organizačné zložky právnickej
osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa spracovanie tzv. identifikačných
kariet, pričom odseky 3 až 5 upravujú obsah a podmienky ukladania danej časti
požiarneho štatútu.
Zároveň sa vkladá nová príloha č. 13, ktorá ustanovuje vzor identifikačnej
karty.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 28 odsek 3,a odsek 10
Úpravou sa rozširujú podrobnosti o obsahu vypracovanej grafickej časti
požiarneho evakuačného plánu v stavbách na ubytovanie, pričom sa
navrhuje, aby v týchto stavbách bola grafická časť uvedenej dokumentácie
umiestnená v každej ubytovacej jednotke(izbe) pri vstupe do únikovej cesty.
Uvedeným ustanovením sa navrhuje zvýšiť úroveň protipožiarnej bezpečnosti
pri zabezpečení evakuácie z uvedených stavieb.
§ 29 ods. 4
Úpravou sa navrhuje predĺžiť časový interval predkladania požiarnej knihy
štatutárnemu orgánu právnickej osoby na kontrolu z troch mesiacov na
šesť.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
V § 31 sa vypúšťa odsek 2
Úpravou sa vypúšťa nutnosť osobitného schvaľovania dokumentácie na
úseku ochrany pred požiarmi (okrem požiarneho štatútu) štatutárnym
orgánom právnickej osoby alebo ním poverenou osobou, fyzickou osoboupodnikateľom alebo ňou poverenou osobou.

V § 31e sa vypúšťa písmeno a), Doterajší text § 31e sa označuje ako odsek 1 a
dopĺňa sa odsekom 2,
Úpravou sa zjednocujú podmienky pri spaľovaní horľavých látok na
voľnom priestranstve medzi právnickými osobami a fyzickými osobami.
Vypúšťa sa oznamovanie spaľovania horľavých látok na voľnom
priestranstve fyzickými osobami.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 33, 34, § 35
Upravujú sa podrobnosti o rozsahu a obsahu odbornej prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi, - preventivára požiarnej ochrany obce, technika
požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.
V § 33 sa mení časový rozsah odbornej prípravy pre preventivárov
požiarnej ochrany obce a špecialistov požiarnej ochrany. Doterajší pojem
„ďalšia odborná príprava“ sa nahrádza pojmom „aktualizačná odborná
príprava“. V prílohe č. 10 sa navrhuje nové obsahové zameranie
jednotlivých odborných príprav. V súvislosti s odbornou prípravou
špecialistov požiarnej sa navrhuje rozšíriť odbornú prípravu o tzv. praktickú
časť. Ustanovujú sa podrobnosti a presný postup pri overovaní odbornej
spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj zakotvené podrobností o
osvedčovaní písomností a vydávaní príslušných osvedčení fyzických osôb.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 38 ods. 2, § 38 ods. 4,
Zmeny reagujú na zmeny v zákone v súvislosti s výkonom štátneho požiarneho
dozoru a zohľadňujú poznatky z výkonu kontrolnej činnosti v rámci štátneho
požiarneho dozoru. Navrhuje sa vypustiť predpísanú periodicitu
vykonávania komplexných kontrol raz za päť rokov, resp. v odseku 4 sa
navrhuje vypustenie tej časti, ktorá oprávňuje orgán štátneho požiarneho
dozoru vykonať následnú kontrolu len po vykonaní tematickej kontroly a
komplexnej kontroly.
§ 40b ods. 1 sa vypúšťa písmeno l)
Navrhovaná zmena reaguje na zmenu v zákone súvisiaca s úpravou rozsahu
činností spojených riešením protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
§ 44 sa vkladá § 44a,
Navrhovanou zmenou sa upravuje prechodné obdobie na úpravu
dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, ktorá nadobudla zmeny, a to
najneskôr do 31. augusta 2016.
§ 45, § 46, § 49
Prílohy

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
9.Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
(navrhovaná účinnosť od 01.09.2015)
Navrhované úpravy a doplnenie príloh vyplynulo z navrhovaných zmien tohto
návrhu vyhlášky, ktoré sú potrebné na realizáciu úprav, ktoré vyplynuli so zmien
ustanovení novely zákona a tejto vyhlášky. Ide najmä o rozdelenie tzv.
požiarnotechnických zariadení podľa druhov a typov, vzor osobitného
oprávnenia alebo nový vzor pečiatky pre špecialistu požiarnej ochrany
alebo hosťujúceho špecialistu požiarnej ochrany.
V prílohách č. 11 až 13 sa navrhuje ustanoviť podrobnosti o členení stavieb a
obsah a postup riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pre praktickú
časť overovania odbornej spôsobilosti špecialistov požiarnej ochrany
(príloha č. 11), spôsobe a obsahu vykonávania kontroly elektrických
zariadení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (príloha č. 12), resp. vzor
identifikačnej karty právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
6. NV č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
Dôvodom zmeny základného pojmu nebezpečný chemický faktor je
precizovanie textu v súlade s terminológiou uvedenou v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí
Dôvodom doplnenia dodatočných informácií z karty bezpečnostných údajov je
precizovanie textu v súlade s terminológiou uvedenou v nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej
agentúry.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
6. NV č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
(účinnosť od 01.05.2015)
Účelom
zmeny
je
zosúladenie
klasifikácie
karcinogénnych
a mutagénnych faktorov v prílohách č. 1 a 2 podľa kategórií
nebezpečnosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v rámci nového
harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok
v EÚ (Globally Harmonised System).
Karcinogénny a mutagénny faktor pôvodne označený ako karcinogén
kategórie 1 alebo mutagén kategórie 1 sa označuje ako karcinogén
kategórie 1A alebo mutagén kategórie 1A (dokázaný karcinogén pre ľudí
alebo mutagén ľudských zárodočných buniek). Karcinogénny a mutagénny
faktor pôvodne označený ako karcinogén kategórie 2 alebo mutagén
kategórie 2 sa označuje ako karcinogén kategórie 1B alebo mutagén
kategórie 1B (pravdepodobný karcinogén alebo mutagén cicavčích
zárodočných buniek).

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
7. NV č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri práci
Dôvodom zmeny základných pojmov pre karcinogénny faktor a mutagénny
faktor je zosúladenie klasifikácie týchto faktorov podľa kategórií
nebezpečnosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v rámci
nového harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických
látok v EÚ (Globally Harmonised System).
Karcinogénny a mutagénny faktor pôvodne označený ako karcinogén
kategórie 1 alebo mutagén kategórie 1 sa označuje ako karcinogén
kategórie 1A alebo mutagén kategórie 1A (dokázaný karcinogén pre ľudí
alebo mutagén ľudských zárodočných buniek). Karcinogénny a mutagénny
faktor pôvodne označený ako karcinogén kategórie 2 alebo mutagén
kategórie 2 sa označuje ako karcinogén kategórie 1B alebo mutagén
kategórie 1B (pravdepodobný karcinogén alebo mutagén cicavčích
zárodočných buniek).

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
7. NV č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym
faktorom pri práci
Dôvodom
zmeny
je
zosúladenie
klasifikácie
karcinogénnych
a mutagénnych faktorov s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
Dôvodom zmeny je zosúladenie odbornej terminológie s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí .
Účelom zmeny je zosúladenie klasifikácie karcinogénnych a mutagénnych
faktorov v prílohách č. 2 a 3, pre ktoré sú určené technické smerné hodnoty
a expozičné ekvivalenty s klasifikáciou v nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
8. NV č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
tlakové zariadenie
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999
Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené
výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády č. 329/2003
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2014 - 2015
10. Vyhláška MŽPSR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o prevencii závažných priemyselných havárií

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
11. NV č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
V prílohe č. 1 bode 3 písmená a) a b)
Návrhom sa v zozname zakázaných prác a pracovísk podľa prílohy č. 1
vymedzujú látky, zmesi a pracovné procesy, ktoré sú na účely
zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zakázané
tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a
dojčiacim ženám. Sú to látky, zmesi a pracovné procesy ustanovené
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ a harmonizované s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16.
decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene,
doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene
a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „nariadenie (ES) č.
1272/2008“).

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
11. NV č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
V prílohe č. 1 bode 3 sa vypúšťa písmeno c), v prílohe č. 1 bode 3 písmeno
c)
V nadväznosti na úpravu v bode 2 sa ako nadbytočné navrhuje vypustiť
doterajšie písmeno c), ktoré je obsiahnuté v navrhovanom písmene a).
Navrhuje sa upraviť znenie písmena c) v záujme precizovania doterajšieho
slovného spojenia „kategóriách 3 a 4 podľa osobitného predpisu“ v nadväznosti
na novo upravené slovné spojenie „kategória nebezpečnosti“.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
11. NV č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,

V prílohe č. 1 bode 3 písm. h)
Znenie ustanovenia sa navrhuje precizovať v záujme diferencovania
doterajšieho slovného spojenia „triedy3)“ a novo upraveného slovného
spojenia „trieda nebezpečnosti“

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
11. NV č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca
deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
V prílohe č. 2 bod 3.4. v prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 3.5
Návrhom sa v zozname zakázaných prác a pracovísk podľa prílohy č. 2
vymedzujú látky, zmesi a pracovné procesy so špecifickým rizikom pre
tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace
ženy. Sú to látky, zmesi a pracovné procesy ustanovené smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ a harmonizované s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008
o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení
smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.
1907/2006. V nadväznosti na úpravu v bode 7 sa ako nadbytočné navrhuje
vypustiť doterajší bod 3.5., ktorý je obsiahnutý v navrhovanom bode 3.4.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
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12. NV č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
Návrhom nariadenia vlády sa harmonizuje terminológia súčasnej
právnej úpravy s terminológiou nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii,
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.
1907/2006 (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1272/2008“).
Návrhom nariadenia vlády sa nahrádzajú kódy rizikových viet (R - vety)
ustanovené v zrušenej smernici 67/548/EHS kódmi výstražných
upozornení (H) ustanovenými nariadením (ES) č. 1272/2008
v jednotlivých triedach a kategóriách nebezpečnosti, ktoré sú
zakázané pri práci a na pracoviskách mladistvým zamestnancom.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
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12. NV č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
§ 3 ods. 3 písm. b)
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje terminológia s odbornou
terminológiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.
v prílohe č. 1 bode 1.1 písm. i)
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje terminológia s odbornou
terminológiou nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
12. NV č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
V prílohe č. 1 bode 1.1 písm. j)
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje s odbornou terminológiou nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám a vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o
požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície
obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
2014 - 2015
12. NV č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
V prílohe č. 1 bode 1.3 písmeno a)
Navrhovanou úpravou sa v zozname zakázaných prác a pracovísk
podľa prílohy č. 1 vymedzujú látky a zmesi, ktoré sú na účely
zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zakázané
mladistvým zamestnancom. Sú to látky a zmesi ustanovené smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ a harmonizované
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16.
decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene,
doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene
a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

ZMENY V PREDPISOCH BOZP, OPP
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12. NV č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
V prílohe č. 1 bode 1.5 písmeno a)
Navrhovanou úpravou sa zosúlaďuje terminológia s odbornou
terminológiou zavedenou v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

