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I. 

Všeobecné ustanovenie 

 

Vedúci organizácie vydáva v zmysle § 160 – 176 zákonníka práce zoznam prác a pracovísk 

zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a mladistvým 

v pôsobnosti organizácie v súvislosti s nariadeniami vlády č. 281/2006 Z.z., č. 272/2004 Z.z., č. 

286/2004 Z.z. a zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP §6, ods.1, písm. m 

 

II. 

Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám 

 

 Ide o práce, ktoré sú zakázané z dôvodu fyzickej neprimeranosti a ktoré škodia ženskému 

organizmu. 

 

Skupiny zakázaných prác podľa druhu škodlivosti 

 

Ženy nesmú vykonávať práce: 

 

1. ktoré sú fyzicky neprimerané a škodlivé ich organizmu a práce, ktoré ohrozujú ich materské 

poslanie a je možnosť ohrozenia s trvalými následkami spôsobujúcimi sterilitu, 

2. s trvalou nadmernou fyzickou námahou a pri prenášaní bremien, 

- nad 15 kg pri ručnom zdvíhaní a prenášaní, 

- nad 50 kg pri doprave na ručnom vozíku, 

- nad 100 kg pri ručnej doprave na dvojkolesovom vozíku, 

- nad 115 kg pri ručnej doprave na štvorkolesovom vozíku. 

3. s mimoriadne vysokým nebezpečenstvom škodlivých účinkov mechanického chvenia (vibráciou) 

a tam, kde hluk presahuje prípustné hodnoty, 

Pozn.: 

Ide o práce v prostredí vibrácií, najmä v spojení s fyzickou námahou, a práce v prostredí vibrácií. 

4. vykonávané v nevhodných mikroklimatických podmienkach a vo výrazne zmenenom 

atmosferickom tlaku, najmä: 

- práce v horúčave a pri striedaní teplôt, ktoré zaťažujú nervovú sústavu a sú spojené       

s ťažkou fyzickou prácou, 

- pri obsluhe kotlov na tuhé palivo a zauhľovacích zariadení a pri vyvážení žeravého popola 

z kotolne. 

5. pri ktorých sú vystavené nebezpečiu nákaz a práce v obťažujúcom alebo odpudzujúcom prostredí, 

Pozn.: 

Ide o práce, pri ktorých sú ženy vystavené nebezpečenstvu nákaz vyvolávajúcich chronické 

ochorenie s trvalými následkami znižujúcimi plodnosť, nákaz infekčným zápalom pečene, 

brucelózou, toxoplazmózou, listeriózou, sneťou slezinnou a variólou. 

6. s jedmi a látkami škodlivými zdraviu, 

Pozn.: 

Ide najmä o dezinfekciu kyanovodíkom a inými škodlivými plynmi. 

7. s veľkou možnosťou úrazov. 

Pozn.: 

Sú to práce, pri ktorých sa možno pre nedostatočnú technickú ochranu chrániť len organizačnými 

opatreniami, práce vo výškach, kde nie je dostatočná zábrana proti pádu z výšku, práce v jamách 

a šachtách. 
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III. 

Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca 

po pôrode 

 

 Ide o práce zakázané ženám všeobecne podľa čl. II tejto smernice a práce, ktoré môžu ohroziť 

normálny vývoj plodu a tehotnosť, ako aj práce, ktoré ohrozujú zdravie žien v období tehotenstva. 

 Tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode sú zakázané aj práce podľa 

§ 161 Zákonníka práce: 

 

1. v noci medzi 22:00 a 6:00 hodinou a prácu nadčas, 

2. s trvalou nadmernou fyzickou námahou pri zdvíhaní a prenášaní bremien, t.j. 

- občasné zdvíhanie a prenášanie bremien nad 10 kg a naskladaných bremien nad 5 kg, 

- sústavné zdvíhanie a prenášanie bremien nad 5 kg, 

- občasná doprava bremien nad 15 kg na vozíkoch, 

- sústavná doprava bremien ako trvalá práca, 

- iné práce spojené s neprimeranou fyzickou námahou, 

3. ručné upratovacie práce, 

Pozn.: 

Drôtkovanie parkiet, prenášanie kobercov, drhnutie podláh a podobne. 

4. s jedmi a látkami škodlivými zdraviu, 

Pozn.: 

Odmasťovanie v kyselinách, benzíne, acetóne, lepenie močovinovými a fenolformaldehydovými 

lepidlami, natieranie olovnatými a asfaltovými farbivami. 

5. so škodlivými účinkami vibrácií a hluku, 

6. v nevhodných mikroklimatických podmienkach a vo výrazne zmenenom atmosferickom tlaku, 

 

Pozn.: 

Práce v nevhodných mikroklimatických podmienkach výrazne zaťažujúcich organizmus 

v tehotenstve, obsluha nízkotlakových kotlov ústredného kúrenia, práce v chlade a práčovniach. 

7. pri ktorých sú vystavené nebezpečiu nákazy a práce v obťažujúcom alebo odpudzujúcom prostredí, 

napr. práce, pri ktorých sú tehotné ženy vystavené nebezpečiu nedonosenia plodu alebo porušenia 

plodu, 

Pozn.: 

Ide o práce, pri ktorých sú ženy vystavené pôsobeniu dráždivých a znečisťujúcich látok a práce 

v nadmernom prašnom alebo odpudzujúcom prostredí, práce spojené s dezinfekciou, demontážou 

záchodov a práce pri vyvolávaní svetlotlače. 

8. v nefyziologickej polohe alebo s nevhodnými spôsobmi pohybu, 

Pozn.: 

Práce spojené s tlakom na brucho, práce vykonávané v stoji na mieste bez možností ďalšieho 

pohybu alebo odpočinku, práce trvale vykonávané v sede bez možnosti občas vstať. 

9. spojené so zvýšenými nárokmi na nervovú sústavu a sústredenia podľa odporúčania lekára, 

10. s veľkou možnosťou úrazov, a to práce, proti ktorým sa možno pre nedostatočnú technickú 

ochranu chrániť len organizačnými opatreniami, práce vo výškach, zakázané práce z rebríkov, 

obsluha tlakových nádob s pretlakom nad 0,5 atm., obsluha všetkých zdvíhacích zariadení a práce 

na strojných zariadeniach. 
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IV. 

 

Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým 

 

 Mladistvým sa zakazujú všetky práce, ktoré nie sú primerané ich fyzickému a rozumovému 

vývoju. Mladiství sa nesmú zamestnávať takými prácami a na takých pracoviskách, ktoré sú pre nich 

neprimerané, nebezpečné, prípadne škodlivé ich zdraviu alebo ohrozujú ich zdravý vývoj a pri ktorých 

sú mladiství vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazov alebo by mohli vážne ohroziť bezpečnosť 

a zdraviu iných osôb. 

 Sú to najmä práce a pracoviská, ktoré nevyhovujú hygienickým alebo bezpečnostným 

predpisom alebo ktoré sú spojené s ohrozením a zaťažením organizmu, na ktoré sú mladiství vo 

zvýšenej miere citliví. 

 

Skupiny zakázaných prác podľa druhu škodlivosti 

 

Mladiství nesmú vykonávať práce: 

 

1. nadčas a prácu v noci medzi 22.00 – 6.00 hodinou, 

Pozn.: 

Mladiství zamestnanci mladší ako 16 rokov nesmú vykonávať prácu nad 33 hodín týždenne, 

mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov viac ako 40 hodín týždenne. 

2. ktoré so zreteľom k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostiam v tomto veku sú pre 

nich neprimerané, nebezpečné a škodlivé, 

3. pri ktorých sú vystavení ionizujúcemu žiareniu, 

4. pri ktorých sú vystavení škodlivým účinkom mechanického chvenia, kde hodnoty vibrácií 

presahujú hodnoty určené zdravotníckymi predpismi, 

5. v prostredí hluku s číslom triedy nad N 80, 

6. v nadmerne zaťažujúcich mikroklimatických podmienkach, 

Pozn.: 

Ide o práce trvale vykonávané vo veľkej horúčave, práce v chlade, práce v mraziarňach, skladoch 

mrazeného tovaru, práce s trvalým miestnym pôsobením chladu, práce so striedaním teplôt. 

7. s nebezpečenstvom nákaz a nákaz  vyvolávajúcich chronické ochorenia alebo ochorenia s trvalými 

následkami, 

Pozn.: 

Nebezpečenstvo ochorenia infekčnými chorobami, práce spojené s dezinfekciou, dezinsekciou, 

deratizáciou, vyberaním a čistením kanalizačných stôk. 

8. spojené s veľkým pôsobením vybraných chemických látok, 

Pozn.: 

Nanášanie farieb obsahujúcich viac ako 2  olova, hubenie škodlivých živočíchov kyanovodíkom 

a inými plynnými jedmi. 

9. v prostredí obsahujúcom plyny, pary a prach, kde nemožno spoľahlivo zaručiť dodržanie 

najvyšších prípustných koncentrácií, 

10. so stálou fyzickou námahou (stredná a ťažká fyzická práca), 
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SMERNÉ HMOTNOSTNÉ HODNOTY 

 

 Smerné hmotnostné hodnoty vyjadrujú vhodnosť určitej činnosti zamestnanca vykonávanej 

v závislosti od veku a pohlavia a od hmotnosti bremena vo vzťahu k frekvencii úkonov a dĺžke trvania. 

 

a) Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien 

a maximálna hmotnosť bremena pre mužov a ženy v rôznych celkových kategórií 

v základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní max. 

1 hodinu za zmenu: 

 

Vek Podmienky Muži Ženy 

18 - 29 r. praznivé 50 kg 15 kg 

  nepriaznivé 40 kg 10 kg 

30 - 39 r. praznivé 45 kg 15 kg 

  nepraznivé 40 kg 10 kg 

40 - 49 r. praznivé 40 kg 15 kg 

  nepraznivé 35 kg 10 kg 

50 - 60 r. praznivé 35 kg 10 kg 

  nepriaznivé 30 kg 5 kg 

 

 

b) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien pre ženy v základnej polohe 

postojačky: 

 

Maximálna hmotnosť Dĺžka vertikálnej Maximálny počet Maximálna 

ručne zdvíhaných  dráhy bremena zdvihov za munútu vzdialenosť 

a prenášaných bremien       

15 kg podlaha - zápästie 6 8 m 

  zápästie - plece 5   

10 kg podlaha - zápästie 8 10 m 

  zápästie - plece 7 15 m pri drobných 

  podlaha - plece 5 úchopných 

      možnostiach 

5 kg podlaha - zápästie 10 15 m  

  zápästie - plece 8 20 m pridrobných 

  podlaha -nad plece 6 úchopných 

  zápästie - plece 10 možnostiach 

  zápästie - nad plece 8   

  plece - nad plece 5   

 

U tehotných žien a matiek do deviateho mesiaca po pôrode, vykonávajúcich ručnú manipuláciu 

s bremenami, je potrebné rešpektovať odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa úpravy režimu práce 

a odpočinku, prípadne časového obmedzenia a trvania ručnej práce s bremenami, ak si to vyžaduje 

zdravotný stav ženy, ochrana plodu a nerušený priebeh tehotenstva. Pre tehotné ženy sa odporúčajú 

smerné hmotnostné hodnoty pre ženy (maximálna hmotnosť ručne zdvíhaných a prenášaných bremien, 

maximálny počet za minútu) znížiť na menej ako polovicu. 
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Pozn.: 

Ručné zemné práce, váženie, balenie (vrecovanie) surovín a výrobkov, ručné formovanie výrobkov 

väčších rozmerov a hmotnosti, ručné miešanie zmesí, kladenie dlažieb a podláh, ručné rozbíjanie 

kameňov a veľkých kusov surovín, pílenie stromov. 

 

11. s neprimeranou fyzickou námahou, zdvíhaním a prenášaním bremien ( viď tabuľka), 

Pozn.: 

Pri  prideľovaní práce mladistvým sa musí prihliadať individuálne na ich telesný vývoj a zdravotný 

stav, najmä u jedincov slabších vzhľadom na ich vek. 

 

Smernostné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie bremien pre mladistvých v základnej polohe 

postojačky 

 

Vek chlapci dievčatá Dĺžka vertikálnej chlapci dievčatá 

      dráhy bremena     

17 - 18 r. 20 kg 15 kg podlaha - zápästie 5 5 

      zápästie - plece 4 4 

16 - 18 r. 15 kg 10 kg podlaha - zápästie 6 7 

      zápästie - plece 6 7 

      podlaha - plece 3 4 

Všetky 10 kg 5 kg podlaha - zápästie 8 8 

vekové     podlaha - plece 6 6 

skupiny     podlaha - nad plece 4 4 

      zápästie - plece 8 8 

      zápästie - nad plece 6 6 

      plece - nad plece 4 4 

 

12. so zvýšeným nebezpečenstvom úrazov. 

Pozn.: 

Práce vo výške ( Výnimka : pri výučbe a zaškolení za sprísneného dozoru a bezpečnostných 

opatrení), práca s horľavinami I. tr. Horľavosti vo väčšom množstve      ( Výnimka: pri výučbe 

a zaškolení), práce pri obsluhe nebezpečných strojov, zdvíhacích zariadení (výťahy, žeriavy), 

obsluha tlakových zariadení ( okrem fliaš), práce na elektronických zariadeniach bez patričného 

poučenia a kvalifikácie, stínanie stromov, manipulácia s guľatinou, zváranie, riadenie a obsluha 

stavebných strojov. 

 

 Výnimky v tejto skupine zakázaných prác mladistvým sa povoľujú pri vyučovaní a zaškolení 

v rozsahu osnovy a pod priamym dozorom zodpovedného pracovníka po dohode s príslušným 

orgánom dozoru nad BOZP ( t.j. inšpektorátom práce). 
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Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám a matkám do konca 9. mesiaca po pôrode 

a mladistvým. 

 

Všeobecne zakázané práce na všetkých pracoviskách: 

 

Druh práce A B C 

Nočná práca, práca nadčas P Z Z 

Práca vo výškách, ak nie je vytvorená primeraná pracovná podlaha       

na voľných okrajoch proti pádu Z Z Z 

Práca s horľavými kvapalinami 1. triedy P Z Z 

Manipulácia s bremenami nad stanovené limity       

(práce spojené s neprimeranou fyzickou námahou,       

- zdvíhanie a prenášanie nadlimitných bremien)       

- zdvíhanie bremien ťažších ako 15 kg Z Z P 

- zdvíhanie bremien nad 5 kg pri trvalej práci P Z P 

- zdvíhanie bremien nad 20 kg P Z Z 

Práce v nevhodných mikroklimatických podmienkach a vo výrazne       

zmenenom atmosferickom tlaku:       

- práce pri nízkych teplotách a práce s výrazným striedaním teplôt Z Z Z 

Práce s jedmi a látkami škodlivými zdraviu Z Z Z 

Práce s mimoriadne vysokým nebezpečenstvom škodlivých účinkov       

mechanického chvenia v spojení s fyzickou námahou Z Z Z 

Práce v hlučnom prostredí, kde hladina hluku presahuje prípustnú       

normu P Z Z 

Práce v nefyziologickej polohe alebo s nevhodnými spôsobmi       

pohybu:       

- práce spojené s tlakom na brucho       

- práce vykonávané v stoji na mieste bez možnosti ďalašieho pohybu        

alebo odpočinku       

- práce trvale vykonávané v sede bez možností občas vstať P Z P 

Práce spojené s vysokými nárokmi na pozornosť a sústredenie       

podľa odporúčania lekára P Z Z 

Práce, pri ktorých je možnosť ochorenia s trvalými následkami        

spôsobujúcimi sterilitu, zníženie plodnosti a porušenia plodu Z Z P 

Práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému nebezpečiu       

úrazu Z Z Z 

 

LEGENDA: Z – základné  P – povolené 

Skupina A – práce zakázané ženám ako všeobecne fyzicky neprimerané, škodiace organizmu 

v takej miere, že sú ohrozené ochoreniami so špecificky trvalými následkami, ktoré 

ohrozujú ich materské poslanie. 

Skupina B – práce zakázané ženám a matkám do konca 9. mesiaca po pôrode sú všetky práce 

v skupine A a také, ktoré môžu ohroziť normálny priebeh tehotenstva alebo vývoj 

plodu a ktoré ohrozujú zdravie žien v tehotenstve, pri pôrode a do konca 9. mesiaca 

po pôrode. 

Skupina C – zakázané práce mladistvým mladším ako 18 rokov. 


