
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré 

zákony 

Rozbor schváleného znenia 

 

A. Predmet úpravy  

Od 1. januára 2023 sa:  

- predlžuje lehota opakovaných oboznamovaní zamestnancov,  

- bližšie definuje lehota pre vyjadrenie zamestnancov a zástupcov zamestnancov k dokumentácii 

BOZP predloženej zamestnávateľom,  

- menia akreditačné podmienky na vydanie oprávnenia PO na overovanie plnenia požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení, 

- predlžuje platnosť oprávnení na obsluhu vybraných stavebných, poľnohospodárskych a lesníckych 

strojov a zariadení v čase osôb na PN a po nej, 

- predlžuje lehota na spísanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, 

- zlučujú podmienky a pojmy bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik. 

 

B. Stručný opis 

Predĺženie lehoty opakovaných oboznamovaní zamestnancov 

- predlžuje sa lehota opakovaných oboznamovaní zamestnancov s predpismi BOZP z 2 na 3 roky.  

- upozorňujeme, že lehota opakovaných oboznamovaní zamestnancov s predpismi PO zostáva 

naďalej najmenej 1 x za 2 roky.  

Definovanie lehoty pre vyjadrenie zástupcov zamestnancov k dokumentácii BOZP  

- v prípade vyjadrenia zástupcov zamestnancov k dokumentácií o politike BOZP sa konkretizuje 

pojem „primeraná lehota“ nasledovne: „Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo 

zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť podklady a poskytnúť im lehotu najmenej piatich 

pracovných dní odo dňa predloženia podkladov na vyjadrenie sa k“ nim.  

Oprávnenie PO na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 

- PO nebudú môcť v žiadosti o oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení preukazovať splnenie akreditačnej podmienky na základe akreditácie na 

overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení,  

- ale splnenie akreditačnej podmienky budú môcť preukázať už len akreditáciou 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),  



 
 
 
 
 

  
 
 
 

- osvedčenia vydané podľa prvého bodu a do 31.12.2022 v zmysle prechodného ustanovenia strácajú 

platnosť najneskôr 31.12.2024 

Predĺženie platnosti oprávnení na obsluhu vybraných stavebných, poľnohospodárskych a lesníckych 

strojov a zariadení v čase trvania DPN 

- osobám (FO) oprávnených na obsluhu uvedených strojov a zariadení, ktoré sú v čase uplynutia 5 – 

ročnej lehoty platnosti lekárskej preventívnej prehliadky a aktualizačnej prípravy dočasne PN, sa 

lehota platnosti tohto oprávnenia predlžuje o ďalšie 3 mesiace od skončenia PN,  

- v čase medzi ukončením PN a absolvovaním lekárskej prehliadky/aktualizačnej príprava nemôže FO 

túto činnosť vykonávať.   

Predĺženie lehoty na spísanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze (RPÚ) 

- lehota, do kedy je zamestnávateľ povinný spísať záznam o RPÚ sa predlžuje zo 4 dní po oznámení 

vzniku registrovaného úrazu na 8 dní odo dňa, od kedy sa dozvedel, že ide o registrovaný úraz,  

- v rovnakom znení sa precizuje aj zaslanie RPÚ povinným stranám, čím sa tieto lehoty zjednocujú.  

Zlúčenie pojmov bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik 

- navrhuje sa zlúčenie odbornej spôsobilosti autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) a 

bezpečnostného technika (BT) a ponechanie iba „bezpečnostný technik“, 

- bezpečnostní technici budú musieť najneskôr do 31.12.2022 požiadať o nové vykonanie  skúšok, 

aby bola zaručená ich odbornosť aj naďalej; prechodným ustanovením sa platnosť osvedčení týchto 

žiadateľov vydaných pred 31.12.2022 predlžuje až do 31.12.2024, 

- aktualizuje sa celé paragrafové znenie (§ 23) o bezpečnostných technikoch, ktorým:  

o jediný oprávnený subjekt na vydanie osvedčenia BT je NIP, ktorý aj vedie ich evidenciu,  

o možnosť získať oprávnenie BT majú už aj na osoby  5-ročnou praxou inšpektora práce,  

o  po novom budú skúšky realizované na základe novej kompetencie NIP a v zmysle zákona č. 

422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií,  neúspešnú 

skúšku je možné opätovne absolvovať po 6 mesiacoch,  

o naďalej je platná 5-ročná lehota pre opakovanú lekársku prehliadku a absolvovanie 

aktualizačnej odbornej prípravy,  

o  pri zmene údajov BT na aktuálnom osvedčení, NIP mu vydá bezplatne nové,  

- ustanovenie o autorizovaných bezpečnostných technikov (§ 24) sa vypúšťa v celom rozsahu,  

- umožňuje sa odborne spôsobilým osobám vykonávať odborného zástupcu pre viaceré subjekty, 

- vypustením pojmu ABT sa aktualizuje aj príloha 1b - neprichádza k posunu pri rozptyle počtu 

zamestnancov ani sa nemení minimálny počet BT podľa počtu zamestnancov (predtým ABT), 

- živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti ABT do 31.12.2022 sa od 1.1.2023 bude 

považovať za živnostenské oprávnenie pre činnosť bezpečnostný technik. 

 

Účinnosť:  1. januára 2023 


