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Prehľad zmien k novele zákona č. 124/2006 Z. z. 
(novelizované zákonom č. 114/2022 Z. z. s účinnosťou 01.01.2023) 

 

Dotknutá časť 
predpisu 

Nové znenie Poznámka 

§ 7 ods. 5 

Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom 
spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú 
spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie 
podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného 
oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za tri 
roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. 

Opakované oboznamovania zamestnancov s pravidlami 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa upravuje 
z pôvodných dvoch rokov na tri roky. 

§ 10 

Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo 
zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť podklady a určiť 
im lehotu najmenej piatich pracovných dní odo dňa 
predloženia podkladov na vyjadrenie sa ..... 

Úprava minimálnej lehoty päť pracovných dní zamestnancom 
alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť, aby sa mohli 
oboznámiť s podkladmi a mali dostatočný čas na vyjadrenie sa 
napríklad ku návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich 
vyhodnoteniu a podobne. 

§ 12 ods. 2 písm. j) 
Vypúšťajú sa slová „alebo autorizovanému 
bezpečnostnému technikovi“ 

Legislatívno-technické úpravy. 

§ 14 ods. 3 písm. e) 

Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať názov, 
sídlo a identifikačné číslo žiadateľa; jej súčasťou je doklad o 
zaplatení správneho poplatku a doklady, ktorými právnická 
osoba preukáže, že: 
e) je akreditovaná podľa osobitného predpisu na 
vykonávanie činnosti inšpekčného orgánu nezávislého od 
zainteresovaných strán (typ A) a na vykonávanie činnosti 
certifikačného orgánu na certifikáciu výrobkov, osôb a 
systémov riadenia (manažérstva). 

Cieľom tejto právnej úpravy je zjednotiť a stanoviť jednoznačné 
podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej 
právnickej osoby. 
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§ 16 ods. 9 
nové ustanovenie 

Ak lehota podľa odseku 6 alebo podľa odseku 8 uplynie v 
období, keď je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie 
alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), uznaná za dočasne 
práceneschopnú, lehota sa považuje za zachovanú, ak táto 
fyzická osoba sa podrobí lekárskej preventívnej prehliadke 
vo vzťahu k práci alebo absolvuje aktualizačnú odbornú 
prípravu do troch mesiacov od ukončenia dočasnej 
pracovnej neschopnosti. 
V období od ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti do 
oznámenia výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo 
vzťahu k práci alebo do absolvovania aktualizačnej odbornej 
prípravy nemôže fyzická osoba vykonávať činnosť, na ktorú 
má vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 
1 písm. b). 

Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim 
odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak 
lehota piatich rokov uplynie v čase dočasnej 
práceneschopnosti zamestnanca. Uvedená úprava zároveň 
zabezpečuje, že fyzické osoby, ktorých platnosť overenia 
zdravotnej spôsobilosti spočíva, nemôžu vykonávať odborné 
činnosti až do dňa, keď sa im oznámi výsledok lekárskej 
preventívnej prehliadky. 
Uvedená úprava umožní fyzickým osobám vykonávajúcim 
odborné činnosti udržať si odbornú spôsobilosť aj v prípade, ak 
lehota piatich rokov od absolvovania aktualizačnej odbornej 
prípravy uplynie v čase dočasnej práceneschopnosti 
zamestnanca. Uvedená úprava zároveň zabezpečuje, že 
fyzické osoby, ktorých platnosť aktualizačnej odbornej prípravy 
spočíva, nemôžu vykonávať odborné činnosti až do dňa, keď 
absolvujú aktualizačnú odbornú prípravu. 

§ 17 ods. 4 písm. b) 

Zamestnávateľ...: 
spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr 
do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o 
registrovaný pracovný úraz 

Zosúladí sa lehota na zaslanie záznamu o registrovanom 
pracovnom úraze s lehotou na jeho spísanie, a to na 8 dní odo 
dňa keď sa zamestnávateľ dozvedel, že ide o registrovaný 
pracovný úraz. 

§ 17 ods. 7 písmeno a) 

Zamestnávateľ je povinný: 
a) zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do 
ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o 
registrovaný pracovný úraz, 
1. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu 
dozoru, 
2. zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, 
alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku 
pracovného úrazu. 

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s predchádzajúcim 
bodom. 

21 ods. 8 
vypúšťajú sa slová „alebo autorizovaným bezpečnostným 
technikom“ 

Legislatívno-technická úprava. 
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§ 21 ods. 14 
Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi 
preukázať zmenu názvu alebo sídla uvedených v 
oprávnení. 

Navrhovanou úpravou sa ruší povinnosť oznamovať zmenu IČO. 

§ 23 Bezpečnostný technik 

Zlúčenie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného 
technika a bezpečnostného technika a ponechanie iba odbornej 
spôsobilosti s názvom „bezpečnostný technik“. Cieľom 
uvedeného návrhu je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a 
zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávali funkciu 
bezpečnostného technika.  
Úprava zabezpečuje, že odborná úroveň a kompetencie 
bezpečnostného technika budú na úrovni súčasného 
autorizovaného bezpečnostného technika. Jednotnosť odbornej 
úrovne všetkých bezpečnostných technikov bude zabezpečená 
predovšetkým jednotným overením ich odborných vedomostí 
prostredníctvom skúšok pred skúšobnou komisiou zriadenou 
Národným inšpektorátom práce. 

§ 24 
zrušené ustanovenie 

Autorizovaný bezpečnostný technik Legislatívno-technická úprava. 

§ 25 odsek 1 

Národný inšpektorát práce odoberie osvedčenie 
bezpečnostného technika, ak bezpečnostný technik pri 
plnení odborných činností závažným spôsobom alebo 
opakovane konal v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

Úprava umožní kompetentnému orgánu - Národnému 
inšpektorátu práce, odobrať osvedčenie bezpečnostného 
technika. 

§ 27 ods. 6 
vypúšťajú sa slová „a nemôže túto činnosť vykonávať pre 
inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu“ 

Umožňuje sa odborne spôsobilým osobám vykonávať činnosti 
odborného zástupcu pre viaceré podnikateľské subjekty. Návrh 
umožní vykonávať činnosti odborného garanta pre viaceré 
právnické a fyzické osoby podnikateľov so zreteľom na 
skutočnosť, že práva, povinnosti a najmä zodpovednosť za 
odborné vykonávanie činností ostane zachované. 
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§ 27 ods. 13 písm. a) 
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná  
a) do 30 dní písomne oznámiť Národnému inšpektorátu 
práce zmenu údajov... 

Ustanovuje sa 30-dňová lehota pre oprávnené osoby na 
výchovu a vzdelávanie na to, aby oznámili Národnému 
inšpektorátu práce zmenu údajov podľa § 27 ods. 7 písm. b) a c) 
a § 28 ods. 8 písm. b) až d) a zmenu ďalších podmienok, za 
ktorých bolo oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydané, 
spolu s predložením príslušných dokladov. 

39k 
nové ustanovenia 

Prechodné ustanovenia 

1. Prechodné obdobie do 31. decembra 2024, počas ktorého 
budú musieť oprávnené právnické osoby s vydaným 
oprávnením podľa § 14 ods. 3 písm. e) prvého bodu 
doterajšieho zákona preukázať Národnému inšpektorátu 
práce splnenie podmienky podľa § 14 ods. 3 písm. e) v znení 
účinnom od 1. januára 2023. 

2. Ponechanie iba odbornej spôsobilosti s názvom 
„bezpečnostný technik“ sa určujú podmienky a lehoty, do 
kedy je možné vykonávať činnosti bezpečnostného technika 
podľa úpravy platnej do 31. decembra 2022, a zároveň sa 
určuje lehota, do kedy musia všetky osoby s odbornou 
spôsobilosťou bezpečnostného technika vydanou pred 1. 
januárom 2023, požiadať NIP o overenie vedomostí 
a vydanie osvedčenia bezpečnostného technika podľa 
právnej úpravy účinnej od 1. januára 2023. 

Príloha č. 1b 
Zmena súvisiaca s vypustením pojmu autorizovaného 
bezpečnostného technika 

Úprava prílohy č. 1b zákona, ktorou sa upravuje minimálny 
počet bezpečnostných technikov, ktorí pôsobia u jedného 
zamestnávateľa. Navrhovaná úprava súvisí s vypustením pojmu 
autorizovaného bezpečnostného technika. 

Príloha č. 2a Zmeny súvisiace s dĺžkou odbornej praxe 

Upravujú sa lehoty dĺžky trvania odbornej praxe. Na účely 
splnenia odbornej spôsobilosti a odbornej praxe žiadateľa o 
vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 
zákona č. 124/2006 Z. z., odborného zástupcu a školiteľa sa 
rozumie odborne spôsobilá osoba s odbornou praxou najmenej 
tri roky. Vypúšťa sa požiadavka na prax v predchádzajúcich 
siedmich rokoch. 

 


