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Vážení kolegovia, podnikatelia a  živ-
nostníci,

Národný inšpektorát práce, Sloven-
ský živnostenský zväz a Slovak Busi-
ness Agency pripravili vo vzájomnej 
spolupráci príručku BOZP u  živnost-
níka, ktorej cieľom je pomôcť živnost-
níkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP 

a prispieť k šíreniu dobrej praxe v ob-
lasti BOZP.

V jej obsahu nájdete vysvetlené zák-
ladné pojmy, s ktorými sa stretávate 
pri BOZP. Sú v  nej podrobne rozpí-
sané povinnosti a  požiadavky, ktoré 
musí živnostník spĺňať podľa povahy 
jeho práce.

Príručka je prehľadne rozdelená do troch hlavných častí:

1
Požiadavky 

na BOZP 
týkajúce sa živnostníkov,

 ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti 

bez účasti 
iných osôb.

2
Požiadavky 

na BOZP 
týkajúce sa živnostníkov, 

ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti 

na spoločných 
pracoviskách.

3
Požiadavky 

na BOZP 
týkajúce sa živnostníkov, 

ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti 
na staveniskách.

Pravidlá a nariadenia v oblasti BOZP 
sú obvykle prijímané s  ohľadom na 
zamestnancov a   ochranu ich života 
a zdravia. V dnešnej dobe, keď je veľmi 
rozšírené podnikanie formou živnosti, 
je dôležité zdôrazňovať a  pripomí-
nať, že pravidlá BOZP sa v primera-
nej miere vzťahujú aj na živnostníka. 
Je v záujme živnostníkov primerane 
sa chrániť a zodpovedne zabezpečiť 
svoje pracovisko, aby bolo bezpečné 
a  aj pri dlhodobom vykonávaní prác 
spĺňalo podmienky na ochranu života 
a zdravia živnostníka.

Pri príležitosti vydania tejto príručky 
by som rád vyzdvihol aktivity Národ-
ného inšpektorátu práce v  oblasti 
prevencie a  osvety v  oblasti BOZP. 
Z  pohľadu malých podnikateľov je 
informačná a  poradenská služba zo 
strany inšpekcie práce veľmi cenená. 
Pomáha im zorientovať sa v náročnej 
spleti zákonov, nariadení vlády, vyhlá-

šok a ostatných predpisov upravujú-
cich rôzne oblasti BOZP. 

Národný inšpektorát práce vydal 
v  poslednom období viacero príru-
čiek týkajúcich sa napr. problema-
tiky pracovných úrazov, staveniska, 
odborných spôsobilostí a  pod., kto-
ré nájdete aj na webovej stránke                  
www.ip.gov.sk. Verím, že budú nápo-
mocné pre zlepšenie stavu BOZP vo 
vašich prevádzkach. 

Rovnako oceňujem spoluprácu Ná-
rodného inšpektorátu práce so Slo-
venským živnostenským zväzom 
a ďalšími zamestnávateľskými zväz-
mi. Prostredníctvom týchto záujmo-
vých združení sa informácie o BOZP 
ľahšie a priamo dostávajú do povedo-
mia v podnikateľských prevádzkach. 
Želám vám veľa pracovných úspe-
chov a zdravia!

Stanislav Čižmárik
prezident Slovenského  
živnostenského zväzu
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Pojmy pre účely tejto brožúry

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
– opatrenia, zásady, princípy, postoje, správanie 
a aktivity, ktoré pomáhajú odstrániť nepriaznivé dôsledky 
vykonávaných pracovných činností. Stavebné práce 

– odborné činnosti, ktorými sa realizuje stavba zo staveb-
ných výrobkov. Radíme sem aj montážne práce, ak sa nimi 

trvalo a pevne zabudovávajú do stavby stavebné výrobky 
alebo sa z nej vynímajú (najmä prevádzkové zariadenia 

a zariadenia technického, technologického a energetického 
vybavenia stavby), a aj práce, ktorými sa stavba pripája na 

verejné dopravné a technické vybavenie územia (napr. stav-
ba domu, montáž vykurovacích kotlov, realizácia pripojenia 

na plynový rozvod a pod.).

Vyhradené technické zariadenie 
– technické zariadenie, ktoré svojimi vlastnosťami vo vyššej 
miere ohrozuje bezpečnosť a je označené oprávnenou 
právnickou osobou. Delíme ich na:

skupina A: technické zariadenia s vysokou mierou 
ohrozenia (napr. osobný a nákladný výťah s povolenou 
dopravou osôb, ak je súčasťou budovy a objektu, kotle I. – 
IV. triedy),
skupina B: technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia 
(napr. zvislá posuvná brána s motorovým pohonom 
s výškou zdvihu nad 2,7 m, kotle V. triedy),
skupina C: technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia 
(napr. prostriedky určené na viazanie a zavesenie bremena, 
ak nie sú trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia).

Živnostník 
– fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, 

ale nezamestnáva iné osoby.

Prevádzkovateľ 
– osoba, ktorá prevádzkuje pracovné prostriedky 
alebo pracovné priestory.

Obsluha pracovného prostriedku 
– osoba vykonávajúca činnosť na pracovnom prostriedku 

a jej činnosť pri používaní pracovného prostriedku.

Osobný ochranný pracovný prostriedok 
– každý prostriedok, ktorý je osobou nosený, držaný alebo 
inak používaný vrátane doplnkov a príslušenstva, ak je 
určený na ochranu bezpečnosti a zdravia osoby.

Pracovná činnosť 
– činnosť, ktorej výsledkom je vytvorenie produktu 

alebo poskytnutie služby.

Pracovný priestor 
– priestor, v ktorom je pracovná činnosť vykonávaná.

Pracovný prostriedok 
– stroje, nástroje, náradie, prístroje a zariadenia, ktoré sú 

používané na vykonávanie pracovnej činnosti.
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Požiadavky 
na bezpečný výkon 
prác živnostníkov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochra-

ne zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
o BOZP“) v § 2 ods. 2 písm. b) uvádza, že povinnosti 

a opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci (ďalej „BOZP“) sa v  nevyhnutnom rozsahu 

vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie 

sú zamestnávateľmi (ďalej „živnostník“), ako aj 

na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov a manže-

lov, ak sa podieľajú na plnení podnikateľských úloh.
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§
1

Požiadavky 
na BOZP 

týkajúce sa živnostníkov,
 ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti 

bez účasti 
iných osôb.

2
Požiadavky 

na BOZP 
týkajúce sa živnostníkov, 

ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti 

na spoločných 
pracoviskách.

3
Požiadavky 

na BOZP 
týkajúce sa živnostníkov, 

ktorí vykonávajú 
pracovné činnosti 
na staveniskách.

Čo je to nevyhnutný rozsah?

Cieľom BOZP je v prvom rade zabezpečiť ochranu 

života a  zdravia ľudí vykonávajúcich pracovné 

činnosti. V  rovine BOZP u  živnostníkov môžeme 

rozdeliť požiadavky legislatívy na: 



Požiadavky 
na živnostníkov 
vykonávajúcich pracovné 
činnosti bez účasti iných 
subjektov a osôb

1

Zákon o BOZP v § 12 ods. 
4 uvádza, že ustanovenia 
uvedené v § 12 ods. 
2 písm. a) až m) a odseku 
3 sa primerane vzťahujú 
aj na fyzickú osobu, ktorá 
je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom.

§
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Živnostník vykonávajúci pracovné činnosti 
na pracovisku sám vykonáva v prvom rade 
opatrenia smerujúce k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu jeho života a zdravia v dôsledku 
pracovnej činnosti, ktorú vykonáva. 



Legislatívne 
povinnosti 
tejto kategórie 
živnostníkov sú 
najmä:

➜	 	 Dodržiavanie právnych a  ostat-
ných predpisov na zaistenie BOZP 
vo vzťahu k  obsluhe pracovných 
prostriedkov.

➜    Nepožívanie alkoholických nápojov, 
omamných a psychotropných látok 
pri vykonávaní pracovných činností 
a obsluhe pracovných prostriedkov, 
ani nezačínanie výkonu pracovných 
činností pod ich vplyvom.

➜   Obsluhovanie pracovných pro-
striedkov a  vykonávanie činností 
s  vyšším rizikom len na  základe 
odbornej spôsobilosti získanej 
podľa platnej legislatívy. Táto po-
žiadavka je daná § 12 ods. 2 písm. 
d) v nadväznosti na § 16 zákona 
o  BOZP a  § 15 ods. 7  vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z., ktorou sa usta-

novujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s  technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrický-
mi a plynovými a ktorou sa usta-
novujú technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za  vyhradené tech-
nické zariadenia v  platnom znení 
(ďalej „vyhláška o VTZ“). 

➜	  Náležité používanie bezpečnost-
ných a ochranných zariadení a ich 
nevyraďovanie z prevádzky. 

Okrem  uvedených 
povinností je 
nevyhnutné ďalej 
dodržiavať tieto 
povinnosti:
➜   Užívanie stavieb a  ich súčastí, 

pracovných priestorov a prevádz-
kovanie pracovných prostriedkov, 
len ak zodpovedajú predpisom na 
zaistenie BOZP a až po vykonaní 
ich údržby, prehliadok, kontrol, 
úradných skúšok, odborných pre-
hliadok a odborných skúšok.

➜   Ak k plneniu svojich pracovných 
úloh používate technické zaria-
denia, je nevyhnutné dodržia-
vať povinnosti prevádzkovateľa 
technického zariadenia, ktoré sú 
uvedené v § 8 vyhlášky o VTZ:

 a)  vedenie sprievodnej technickej 
dokumentácie technického za-
riadenia vrátane dokladov o vy-
konaných prehliadkach, kontro-
lách a skúškach,

 b)  vedenie evidencie vyhradeného 
technického zariadenia podľa 
prílohy č. 4 vyhlášky o VTZ,

 c)  vydanie miestneho prevádzko-
vého predpisu v  prípade pre-
vádzkovania vyhradeného tech-
nického zariadenia skupiny A,

 d)  zabezpečenie vykonania kon-
troly stavu bezpečnosti tech-
nického zariadenia podľa § 9 
vyhlášky o VTZ.

➜	  Pri vykonávaní činností a prevádz-
kovaní stavieb a  ich súčastí, pra-
covných priestorov a  pracovných 
prostriedkov ste povinní dodržia-
vať povinnosti a požiadavky usta-
novené zákonom o BOZP, ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a  spôsobmi alebo po-
stupmi upravenými slovenskými 
technickými normami, pričom 
plnenie podľa slovenských tech-
nických noriem sa považuje za 
splnenie požiadaviek na zaistenie 
BOZP.  

Viac o podmienkach 
na získanie odbornej 
spôsobilosti 
a požiadavkách na 
odborne spôsobilé 
osoby nájdete v príručke 
„Odborná spôsobilosť 
na obsluhu určených 
pracovných prostriedkov 
a na činnosť s nimi“ 
uverejnenej na 
internetovej stránke 
Národného inšpektorátu 
práce.

Sprievodnú technickú 
dokumentáciu 
zabezpečuje dodávateľ 
technického zariadenia, 
pričom jej obsah je 
uvedený v prílohe č. 3 
predmetnej vyhlášky.
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➜   Povinnosti prevádzkovateľa uvede-
né v  § 4 zákona č. 128/2015 Z. z. 
o  prevencii závažných priemysel-
ných havárií a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov v prípade, ak sa v pre-
vádzkových priestoroch nachádzajú 
nebezpečné látky v prahovom, resp. 
väčšom množstve uvedenom v prí-
lohe č. 1 tohto zákona.

➜  Vymedzenie a  získanie odbornej 
spôsobilosti na prácu s veľmi toxic-
kými látkami a zmesami a toxickými 

látkami a zme-
sami v súlade 
s  § 6 ods. 
3  nariadenia 
vlády Sloven-
skej republiky 
č.  355/2006 Z. 
z. o  ochrane za-
mestnancov pred 
rizikami súvisiacimi 
s  expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v  platnom znení 
v nadväznosti na § 6 ods. 2 písm. d) 
predmetného nariadenia.

➜	   Evidovanie údajov o  službách, 
ktoré poskytujete dodávateľským 
spôsobom v  rozsahu uvedenom 
v  §  38 ods. 4 zákona o  BOZP pri 
vykonávaní:

 • ➜    odborných prehliadok, odbor-
ných skúšok a  opráv vyhrade-
ného technického zariadenia 
pre inú fyzickú alebo právnickú 

osobu podľa § 15 ods. 1 v nad-
väznosti na § 15 ods.  11 záko-
na o BOZP,

• ➜	 	plnenia tlakovej nádoby na do-
pravu plynov vrátane plnenia 
nádrže motorového vozidla ply-
nom pre inú fyzickú alebo práv-
nickú osobu podľa § 15 ods. 1 
v nadväznosti na § 15 ods.  11 
zákona o BOZP,

 • ➜		obsluhovanie určeného pra-
covného prostriedku a  vyko-
návanie určených pracovných 
činností, na ktoré je potrebné 
byť držiteľom preukazu, osved-
čenia alebo dokladu podľa 
§ 16 zákona o BOZP,

 • ➜	 vykonávanie bezpečnostno-
technickej služby na základe 
oprávnenia vydaného Národ-
ným inšpektorátom práce,

 • ➜	 vykonávanie výchovy a  vzde-
lávania na základe oprávnenia 
vydaného Národným inšpekto-
rátom práce.

 • ➜		Predchádzanie rizikám spo-
jeným s  pôsobením vibrácií 
a  otrasov pri vykonávaní pra-
covných činností získaním 
informácií o  pôsobení vibrácií 
– údaje poskytnuté výrobcami 
zariadení alebo prostredníc-
tvom meraní.

Tieto povinnosti 
možno splniť aj 
iným preukázateľne 
primeraným spôsobom, 
napr. skúškami, 
meraniami, certifikáciou 
a pod. pričom musí byť 
preukázaná minimálna 
úroveň BOZP stanovená 
slovenskými technickými 
normami.

Bližšie informácie sa 
nachádzajú v nariadení 
vlády Slovenskej 
republiky č. 416/2005 
Z. z. o minimálnych 
zdravotných 
a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi 
s expozíciou vibráciám, 
pričom pre živnostníkov 
sú záväzné ustanovenia 
§ 1 až § 4 a § 7 až § 13 
predmetného nariadenia.
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Požiadavky na 
živnostníkov 
vykonávajúcich pracovné 
činnosti na spoločných 
pracoviskách

2

Živnostníci sú povinní na spoločných 
pracoviskách dodržiavať vyššie uvedené 
požiadavky na živnostníkov vykonávajúcich 
pracovné činnosti bez účasti iných subjektov 
a osôb.
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Spoločným pracoviskom je priestor, 
na ktorom plní pracovné činnosti 
viacero subjektov – či už ide o  za-
mestnancov iných zamestnávate-
ľov alebo o  živnostníkov, pričom je 
potrebné zohľadniť, či sa jednotlivé 
práce môžu ovplyvňovať z hľadiska 
BOZP. 

Požiadavky na živnostníkov vykoná-
vajúcich pracovné činnosti na spo-
ločných pracoviskách:

➜    písomné dohodnutie spolupráce 
pri prevencii, príprave a  vykoná-
vaní opatrení na zaistenie BOZP, 
koordinácia pracovných činností 
a vzájomná informovanosť, 

Táto písomná dohoda určí 
rozsah zodpovednosti 
jednotlivých zúčastnených 
strán na vytváraní 
podmienok za zaistenie 
BOZP.

➜   pri výkone montážnych, 
opravárenských, stavebných 
a iných prác dohodnúť s ob-
jednávateľom prác zabezpe-
čenie a vybavenie pracoviska 
s cieľom bezpečného vyko-
návania práce,

➜     pri vykonávaní prác pre ob-
jednávateľa, ktorý je záro-
veň zamestnávateľom, ste 
povinní  preukázať svoju od-
bornú spôsobilosť na výkon 
prác podľa platnej legislatívy, 
a  zároveň je daný zamest-
návateľ povinný vám po-
skytnúť informácie a pokyny 
na zaistenie BOZP, ktoré sú 
platné pre jeho pracoviská 
a priestory.

16 17

Plniť zákazku začnite, 
až keď je pracovisko 
náležite zabezpečené 
a vybavené!



Požiadavky na 
živnostníkov 
vykonávajúcich 
pracovné 
činnosti na 
staveniskách

3

Živnostníci sú povinní na 
staveniskách dodržiavať všetky 
uvedené vyššie uvedené požiadavky 
na živnostníkov.
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Stavenisko je definované v  zákone 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-
ní a  stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
ako priestor, ktorý je počas uskutoč-
ňovania stavby určený na vykonáva-
nie stavebných prác na stavbe, na 
uskladňovanie stavebných výrobkov 
a  dopravných a  iných zariadení po-
trebných k  uskutočňovaniu stavby 
a  na umiestnenie zariadenia stave-
niska, pričom zahŕňa stavebný po-
zemok a  v  určenom rozsahu aj iné 
pozemky alebo ich časti.

Staveniskom na účely nariadenia vlá-
dy Slovenskej republiky č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a  zdravotných požiadavkách na sta-
venisko v platnom znení (ďalej „NV SR 
č. 396/2006 Z. z.“) je aj priestor, v kto-
rom sú vykonávané stavebno-inži-
nierske práce, a priestor, v ktorom sa 
vykonávajú výkopové práce, zemné 
práce, stavebné úpravy, búracie prá-
ce, rekonštrukčné a renovačné práce, 
montáž a  demontáž konštrukčných 
prvkov, demontáž, opravy vrátane 

technického, technologického a ener-
getického vybavenia stavieb, od-
vodňovacie práce, údržba, udržiava-
cie práce vrátane maliarskych prác 
a čistiacich prác a vypratávanie sta-
veniska po skončení práce.

Nariadenie vlády SR č. 
396/2006 Z. z. nariaďuje 
živnostníkom:

➜	  plnenie požiadaviek na zaistenie 
BOZP vrátane všeobecných zásad 
prevencie vychádzajúcich z  hod-
notenia rizík so zameraním na:

 • ➜	 udržiavanie poriadku a čistoty 
na stavenisku,

 • ➜	 umiestnenie pracoviska, jeho 
prístupnosť, určenie komuni-
kácií alebo priestorov na prie-
chod a  pohyb zamestnancov 
a na prejazd a pohyb pracov-
ných prostriedkov,

 • ➜	 podmienky na manipuláciu 
s rôznymi materiálmi,

 • ➜	 technickú údržbu zariadení 
a  pracovných prostriedkov, 

ich kontrolu pred uvedením 
do prevádzky a  pravidelnú 
kontrolu s  cieľom odstrániť 
nedostatky, ktoré by mohli 
ovplyvniť bezpečnosť a  zdra-
vie zamestnancov,

 • ➜	 určenie a  úpravu plôch na 
uskladňovanie rôznych mate-
riálov, najmä ak ide o  nebez-
pečné materiály alebo látky,

 • ➜	 podmienky na odstraňovanie 
použitých nebezpečných ma-
teriálov alebo látok,

 • ➜	 uskladňovanie, manipuláciu 
alebo odstraňovanie odpadu 
a zvyškov materiálov,

 • ➜	 prispôsobovanie času určené-
ho na jednotlivé práce alebo 
ich etapy podľa skutočného 
postupu prác,

 • ➜	 spoluprácu medzi zamestná-
vateľmi a živnostníkmi,

 • ➜	 vzájomné pôsobenie pra-
covných činností uskutočňo-
vaných na  stavenisku alebo 
v jeho tesnej blízkosti.

 • ➜	 zohľadňovanie usmernení ko-
ordinátora bezpečnosti na sta-
venisku,

➜   plnenie bezpečnostných a zdravot-
ných požiadaviek v  nevyhnutnom 
rozsahu ustanovených v:

 • ➜	 prílohe č. 3 NV SR č. 396/2006 
Z. z.,

 • ➜	 nariadení vlády Slovenskej re-
publiky č. 392/2006 Z. z. o mi-
nimálnych bezpečnostných 
a  zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných pro-
striedkov v platnom znení,

 • ➜	 nariadení vlády Slovenskej re-
publiky č. 395/2006 Z. z. o mi-
nimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a  používanie 
osobných ochranných pracov-
ných prostriedkov v  platnom 
znení.

Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zais-
tenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri  stavebných prácach a  prácach 
s  nimi súvisiacich a  podrobnosti 
o  odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 
v  platnom znení (ďalej „vyhláška č. 
147/2013 Z. z.“), dopĺňa požiadavky:
 
➜	  pre bezpečný výkon pracovných 

činností na stavenisku je nevy-
hnutné sa oboznámiť s dokumen-
táciou, ktorá sa na ňom nachádza: 

 • ➜	 projektová dokumentácia na 
uskutočnenie stavby, 

 • ➜	 zhotoviteľská dokumentácia,
 • ➜	 návody a pravidlá o BOZP po-

trebné na bezpečný výkon prá-
ce.
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➜   zaistenie BOZP písomne dohod-
nuté na spoločných pracoviskách 
medzi zhotoviteľmi obsahuje aj 
spôsob odovzdania a  prevza-
tia staveniska alebo pracoviska 
na stavenisku formou záznamu 
o odovzdaní a prevzatí pracoviska 
na stavenisku. Rovnako sa postu-
puje pri súbehu stavebných prác 
s prácami počas prevádzky.

 • ➜	 pred začatím stavebných prác 
stavebník záznamom o  odo-
vzdaní a  prevzatí staveniska 
odovzdá stavenisko zhotovite-
ľovi,

 • ➜	  zhotoviteľ, ktorý záznamom 
o  odovzdaní a  prevzatí stave-
niska prevzal stanovisko od 
zhotoviteľa, môže záznamom 
odovzdať stavenisko alebo 
konkrétne pracovisko na stave-
nisku:

    -  jednému ďalšiemu zhotovi-
teľovi,

    -  späť stavebníkovi,
 • ➜	 ak pracovisko nie je odovzda-

né ďalšiemu zhotoviteľovi, 
tento ďalší zhotoviteľ je zho-
toviteľom vykonávajúcim pra-
covnú činnosť na pracovisku 
iného zhotoviteľa,

 • ➜	 obsah záznamu je uvede-
ný v  §  5  ods. 4 vyhlášky 
č. 147/2013 Z. z.

Riadne sa oboznámte 
s návodom na obsluhu, resp. 
s informáciou o používaní 
pracovných prostriedkov, 
materiálov, nebezpečných 
látok a iných prostriedkov.

Zabezpečte si, určeným spôsobom používajte a udržiavajte vo funkčnom 
a  použiteľnom stave osobné ochranné pracovné prostriedky. Informácie 
o  tom, ktoré osobné ochranné pracovné prostriedky sú najvhodnejšie pri 
obsluhe pracovného prostriedku, pri vykonávaní činnosti alebo pri manipu-
lácii s materiálom, sa nachádzajú v návodoch na použitie, v písomnej infor-
mácii, ale takisto je možné použiť aj nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používa-
nie osobných ochranných pracovných prostriedkov v platnom znení.

Rady a tipy na zvýšenie 
úrovne ochrany života 
a zdravia

Súčasťou zhotoviteľskej 
dokumentácie je 
technologický postup 
prác vo vzťahu k zaisteniu 
BOZP, pričom prípady, 
kedy je technologický 
postup potrebný, sú 
uvedené v § 4 ods. 1 
vyhlášky č. 147/2013 Z. z. 
a obsah technologického 
postupu je uvedený 
v § 4 ods. 2 vyhlášky 
č. 147/2013 Z. z.
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pracovných prostriedkov.Užívajte stavby a ich súčasti, pracovné priesto-
ry a prevádzkujte pracovné prostriedky, len ak 
zodpovedajú predpisom na zaistenie BOZP a až 
po vykonaní ich údržby, prehliadok, kontrol, 
úradných skúšok, odborných prehliadok a  od-
borných skúšok.

➜	 	 ak podnikáte v prenajatých priestoroch, je po-
trebné overiť si mieru zodpovednosti za dodr-
žiavanie predpisov v oblasti revízií pracovných 
priestorov z hľadiska BOZP a požiarnej ochra-
ny,

➜   ak používate na podnikanie prenajaté pra-
covné prostriedky (stroje, prístroje, nástroje, 
náradie a  pod.), je potrebné overiť si mieru 
zodpovednosti za výkon pravidelných revízií 
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Zabezpečte, aby pracovisko, 
komunikácie, pracovné pro-
striedky a  materiály neohro-
zovali BOZP a s týmto cieľom 
zabezpečte aj potrebnú údržbu 
a opravy.

Majte na pamäti, že nedodržiava-
nie požiadaviek legislatívy v oblasti 
BOZP vedúce k vzniku pracovného 
úrazu, ktorý spôsobíte nepozornos-
ťou alebo podcenením požiadaviek 
BOZP, môže mať predovšetkým na 
spoločných pracoviskách a  stave-
niskách ekonomický, ako aj trest-
noprávny dopad.

Ak vezmete osobu do pracovného pomeru (pracovná zmluva, rôzne formy 
dohôd, skrátený pracovný pomer a pod.) stávate sa jej zamestnávateľom 
a musíte plniť aj ostatné ustanovenia predpisov o BOZP, napr.:

➜  všeobecné povinnosti zamestnávateľa uvedené v § 6 zákona o BOZP,

➜   oboznamovanie a  informovanie zamestnancov s  legislatívou BOZP, zá-
sadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami 
bezpečného správania na pracovisku s bezpečnými pracovnými postupmi 
a pod., a to prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky 
prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v predmet-
nej oblasti,

➜   sústavné kontrolovanie a  vyžadovanie dodržiavania legislatívy v  oblasti 
BOZP,

➜   zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby osobným vykonávaním slu-
žieb za podmienok uvedených v § 22 ods. 6 zákona o BOZP alebo dodá-
vateľským spôsobom prostredníctvom osoby oprávnenej na poskytovanie 
bezpečnostnotechnickej služby,
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Aj podnikatelia u  nás najčastejšie 
využívajú krátkodobé či dlhodobé 
poradenstvo s  odborníkom na 
množstvo tém, ktoré ich v podnika-
ní zaujímajú. Prednášky, semináre 
a  workshopy po celom Slovensku 
navštevujú tisícky podnikateľov, 
ktorí chcú svoj biznis rozvíjať. 

Skvelou formou, ako expandovať so 
svojou firmou do sveta, je účasť na 
medzinárodných odborných podu-
jatiach alebo komplexná podpora 
pri expanzii na zahraničné trhy.

Inkubátor NPC, či už fyzický, alebo 
virtuálny, pomáha prežiť firmám na 

trhu v úvodných rokoch ich existen-
cie. Špeciálnym projektom je tvorivá 
dielňa Creative point, ktorá pomáha 
záujemcom rozvíjať ich tvorivé ná-
pady. 

SBA poskytuje ďalšie široké portfó-
lio služieb, ako finančných, tak aj ne-
finančných, pre podnikateľov i  záu-
jemcov o podnikanie. 

SBA tiež prispieva k  tvorbe podni-
kateľského prostredia na Slovensku 
formou monitoringu, analýz, mera-
nia vplyvov navrhovanej legislatívy 
na MSP a vyhodnocovanie alterna-
tívnych riešení k týmto návrhom.

Predstavenie 
Slovak Business 
Agency
Slovak Business Agency (SBA) 
predstavuje v SR kľúčovú a najstar-
šiu špecializovanú inštitúciu z  hľa-
diska podpory malých a  stredných 
podnikateľov (MSP). Za jej vznikom 
v  roku 1993 stála nielen spoločná 
iniciatíva EÚ a  vlády SR, ale aj jej 
zakladajúci členovia – Ministerstvo 
hospodárstva SR, Združenie podni-
kateľov Slovenska a  Slovenský živ-
nostenský zväz. SBA je jedinečnou 
platformou verejného a  súkromné-
ho sektora, ktorej víziou je stať sa 
prvou voľbou slovenských firiem pri 
vzniku a rozvoji ich podnikania.

Jej poslaním je komplexná pomoc, 
podpora podnikania na národnej, 
regionálnej i miestnej úrovni a v ne-
poslednom rade aj posilnenie kon-
kurencieschopnosti podnikateľov 
v  rámci spoločného trhu EÚ a  na 

trhoch tretích krajín. Zvýšenie miery 
prežitia podnikov na trhu či zamest-
nanosti v súkromnom sektore je len 
časť z  množstva cieľov, ktoré sa 
SBA snaží dosiahnuť.

S  cieľom podpory malých a  stred-
ných podnikov boli zriadené aj Ná-
rodné podnikateľské centrá (NPC) 
v  Bratislave a  v  ďalších siedmich 
krajských mestách Slovenska. Ich 
hlavným cieľom je realizovanie 
koncepcie jednotného miesta typu 
„one-stop-shop“ poskytujúceho ši-
roké portfólio služieb pre záujem-
cov o  podnikanie a  začínajúcich 
a etablovaných podnikateľov v  rôz-
nych štádiách životného cyklu.

Medzi naše najpopulárnejšie služby 
pre nepodnikateľov patria odborné 
individuálne poradenstvá, cowor-
king, Letná škola Akceleračného 
programu, semináre či workshopy. 
Našim klientom pomáhajú zorien-
tovať sa v  začiatkoch podnikania, 
vyzbroja ich základnými vedomos-
ťami a pomôžu im reálne rozbehnúť 
biznis.

Karadžičova 2
811 09 Bratislava 2
Slovenská republika

+421 2 203 63 100
agency@sbagency.sk

www.sbagency.sk
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Viac informácií nájdete na webových stránkach                                                                                       
www.sbagency.sk a www.npc.sk.



Predstavenie 
Národného 
inšpektorátu 
práce
Národný inšpektorát práce je pod-
ľa § 5  ods.1 zákona č. 125/2006 
Z. z. o  inšpekcii práce a  o  zmene 
a  doplnení zákona č. 82/2005 Z. 
z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v  znení ne-
skorších predpisov orgán štátnej 
správy v oblasti inšpekcie práce so 
sídlom v Košiciach. 

Národný inšpektorát práce riadi 
a  usmerňuje inšpekciu práce na 
Slovensku. Inšpekcia práce u  za-
mestnávateľov dozerá nad dodr-
žiavaním pracovnoprávnych pred-
pisov, predpisov o  bezpečnosti 
a  ochrane zdravia pri práci, dodr-
žiavaním predpisov z  oblasti so-
ciálnej legislatívy v  doprave a  do-

držiavaním zákazu nelegálneho 
zamestnávania a nelegálnej práce. 
Vyšetruje tiež okolnosti pracov-
ných úrazov.

Inšpekcia práce sa ako súčasť ve-
rejnej správy usiluje plnohodnotne 
plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí 
aj propagácia a medializácia svojej 
činnosti a  zvyšovanie povedomia 
zamestnávateľov, zamestnancov, 
ako aj širokej verejnosti v  oblas-
ti ochrany práce prostredníctvom 
rôznych nástrojov na zvyšovanie 
prevencie a osvety. 

V  rámci šírenia prevencie a  osve-
ty v  oblasti bezpečnosti a  ochrany 
zdravia pri práci a  ďalších oblas-
tí zameraných na ochranu práce 
spolupracuje Národný inšpektorát 
práce so zamestnávateľmi, za-
mestnancami, ako aj odbornými 
a záujmovými združeniami pri iden-
tifikovaní tém a konkrétnych aktivít 
a  následnej príprave a  realizovaní 
spoločných cieľov, vytváraní propa-
gačných materiálov, ako aj zabez-
pečení ich následnej distribúcie.
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podatelna@ip.gov.sk
www.ip.gov.sk

Masarykova 10
040 01 Košice

Slovenská republika

Publikácie vydané Národným inšpektorátom práce sa nachádzajú 
na internetovej stránke www.ip.gov.sk v časti Publikácie, kde je 

možné tieto publikácie stiahnuť vo formáte PDF. K online prezeraniu 
sú publikácie k dispozícii na profile Inšpekcia práce SR na adrese                    

https://en.calameo.com/accounts/5998151.

www



Predstavenie 
Slovenského 
živnostenského 
zväzu
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), 
webové sídlo www.szz.sk,  vznikol 
v  roku 1992 ako združenie živnos-
tenských spoločenstiev a  profe-
sijných cechov. Považuje sa za 
nástupnícku organizáciu Sloven-
ského živnostenského zväzu, kto-
rý na Slovensku existoval do roku 
1952, keď bola táto inštitúcia a  jej 
majetok znárodnené. Činnosť SŽZ 
pomohol rozvinúť projekt realizo-
vaný v  období rokov 1996 – 2002 
v spolupráci s Remeselnou komo-
rou TRIER, ktorý finančne podpori-
la nemecká spolková vláda. Tento 
projekt bol zameraný na finančnú, 
materiálnu a  personálnu pomoc, 
vytváranie nových regionálnych 
živnostenských spoločenstiev 
a  cechov, ich posilnenie v  oblasti 

odborného vzdelávania a  prípravy 
a  na pomoc pri zvyšovaní kvality 
remesiel.

Združenia  a cechy, ktoré sa stáva-
jú členom SŽZ, získavajú príležitosť 
zapájať sa do prípravy legislatív-
nych noriem, dotýkajúcich sa ich 
profesijných oblastí alebo podmie-
nok podnikania vo všeobecnosti, 
v  rámci medzirezortných pripo-
mienkových konaní, ako aj v  pria-
mej komunikácii s orgánmi štátnej 
správy a parlamentom.

SŽZ je členom Rady solidarity 
a  rozvoja SR a  členom Rady vlá-
dy pre politiku súdržnosti, má za-
stúpenia v  pracovných skupinách 
a komisiách na rôznych úrovniach. 
Taktiež sme spoluzakladateľom 
Slovak Business Agency (SBA) 
spolu s  Ministerstvom hospodár-
stva SR a Združením podnikateľov 
Slovenska, ktorá poskytuje pomoc 
podnikateľom v súlade s princípmi 
iniciatívy Zákona o malých a stred-
ných podnikoch.

SŽZ poskytuje pravidelný informač-
ný servis, najmä prostredníctvom 
webovej stránky a  pravidelného 
emailového newslettra. Ako dobro-
voľné záujmové združenie vytvára-
me priestor pre aktívnu prácu na-
šich členských  organizácií,   môžu 
otvárať nové spoločenské a  eko-
nomické témy, ktoré považujú za 
potrebné riešiť a  prostredníctvom 
SŽZ ich komunikujú v rokovaniach 
s vládou a poslancami.

Za takmer 30 rokov našej exis-
tencie sme vybudovali korektné 
vzťahy aj v  oblasti medzinárodnej 
spolupráce stavovských organi-

zácií. Zapájajú sa do nej aj naše 
členské združenia, a  to formou 
rôznych projektov, podporovaných 
napr. Európskou úniou, ale aj inými 
donormi. Na medzinárodnej úrovni 
je SŽZ od roku 2018 členom Európ-
skej konfederácie staviteľov (Euro-
pean Builders Confederation, EBC) 
so sídlom v Bruseli. V roku 2019 sa 
stal pristupujúcim členom Asociá-
cie priemyselných zväzov, vyššej 
zamestnávateľskej organizácie a je 
tak partnerom v národnom sociál-
nom dialógu.
    

+ 421 911 249 157
sekretariat@szz.sk

www.szz.sk

Račianska 71
831 02 Bratislava

Slovenská republika

30 31



Za NIP:
Ing. Bohumil Andrejko
Ing. Michal Horňak
Ing. Ján Trcka

Za SŽZ:
Ing. Miriam Bellušová

Za SBA:
Mgr. Petra Palenčárová 
Mgr. Prokop Slováček

Autori

 


