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276
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2006
o minimálnych bezpeènostných a zdravotných poiadavkách
pri práci so zobrazovacími jednotkami

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. e) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:
§1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne poiadavky na bezpeènos a ochranu zdravia pri práci so
zobrazovacími jednotkami.
(2) Toto nariadenie vlády sa nevzahuje na
a) zariadenie s obrazovkou v kabíne vodièa alebo v obslunom mieste stroja,
b) zariadenie s obrazovkou v obslunom mieste dopravného prostriedku,
c) zariadenie s obrazovkou, ktoré nie je urèené na plnenie pracovných úloh,
d) prenosné zariadenie s obrazovkou pouívané doèasne alebo nepravidelne na pracovisku,
e) zariadenie s obrazovkou v registraènej pokladnici,
kalkulaèku a zariadenie vybavené len malým displejom potrebným na priame pouitie zariadenia,
f) písací stroj s displejom.
§2
Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) zobrazovacou jednotkou zariadenie s obrazovkou na
znázoròovanie abecedno-èíslicových alebo grafických znakov bez oh¾adu na pouitý spôsob zobrazovania,
b) zamestnancom akýko¾vek zamestnanec pod¾a osobitného predpisu,1) ktorý pouíva zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú èas svojej
práce.
§3
Pracovisko so zobrazovacou jednotkou musí spåòa
minimálne bezpeènostné a zdravotné poiadavky uvedené v prílohe è. 1.
§4
(1) Zamestnávate¾ je povinný analyzova pracovné
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podmienky a hodnoti podmienky na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími
jednotkami, osobitne z h¾adiska záae zraku, podpornej a pohybovej sústavy a psychickej pracovnej záae.
(2) Zamestnávate¾ na základe analýzy a hodnotenia
pod¾a odseku 1 so zoh¾adnením spolupôsobiacich alebo kombinovaných úèinkov kodlivých faktorov práce
a pracovného prostredia je povinný vykona primerané
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na
pracovisku.
§5
Zamestnávate¾ je povinný
a) informova zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia pri práci2)
o vetkých aspektoch bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci, ktoré sa vzahujú na ich pracovisko,
a o vetkých opatreniach vykonaných na pracovisku
pod¾a § 4 ods. 2 a § 6 a 7,
b) zakoli zamestnancov pred zaradením na prácu so
zobrazovacou jednotkou a pri kadej zásadnej zmene na pracovisku alebo pri zmene organizácie práce,
c) riei problematiku bezpeènosti a ochrany zdravia
pri práci v spolupráci so zamestnancami a zástupcami zamestnancov pre bezpeènos a ochranu zdravia
pri práci.3)
§6
Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi pravidelné preruovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr
po tyroch hodinách nepretritej práce.
§7
(1) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu
a) pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou,
b) v pravidelných èasových intervaloch pod¾a osobitného predpisu,4)
c) v prípade zrakových akostí, ktoré môe spôsobi
práca so zobrazovacou jednotkou.
(2) Ak je to na základe výsledkov vyetrení oèí a zraku

3 písm. b) zákona è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19 zákona è. 124/2006 Z. z.
10 zákona è. 124/2006 Z. z.
19 ods. 3 a 4 zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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pod¾a odseku 1 potrebné, zamestnávate¾ zabezpeèí zamestnancovi komplexné oftalmologické vyetrenie.

§9

(3) Ak výsledky vyetrení pod¾a odsekov 1 alebo 2 preukáu, e je nevyhnutné poskytnú zamestnancovi
peciálne korekèné prostriedky na prácu so zobrazovacou jednotkou, je zamestnávate¾ povinný ich poskytnú.

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 2.

(4) Ak má zamestnanec zdravotné akosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou, zamestnávate¾ zabezpeèí zamestnancovi odborné vyetrenie podporného, pohybového a nervového systému.
(5) Náklady spojené s plnením povinností zamestnávate¾a pod¾a odsekov 1 a 4 znáa zamestnávate¾.

§ 10
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 247/2001 Z. z. o minimálnych bezpeènostných
a zdravotných poiadavkách pri práci so zobrazovacími
jednotkami.
§ 11

§8
Správa o praktickom uplatòovaní tohto nariadenia
vlády sa zasiela Európskej komisii kadé tyri roky.5)

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. júla
2006.

Mikulá Dzurinda v. r.

5

) § 4 písm. l) zákona è. 126/2006 Z. z.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 276/2006 Z. z.

MINIMÁLNE BEZPEÈNOSTNÉ A ZDRAVOTNÉ POIADAVKY NA ZARIADENIA A PROSTREDIE
PRACOVÍSK SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI A NA PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
I. ZARIADENIA
A. Pouívanie ktoréhoko¾vek zariadenia, ktoré je súèasou pracoviska so zobrazovacou jednotkou, nesmie ohrozova
bezpeènos a zdravie zamestnancov.
B. Obrazovka
1. Znaky na obrazovke musia by dobre èitate¾né a zrete¾ne zobrazené, primerane ve¾ké a s dostatoènou vzdialenosou medzi znakmi a riadkami.
2. Obraz na monitore musí by ustálený bez blikania alebo iných znakov nestálosti.
3. Jas obrazovky alebo kontrast jasu medzi znakmi a pozadím musí by ¾ahko a v poadovanom rozsahu regulovate¾ný.
4. Poloha obrazovky musí by ¾ahko prispôsobite¾ná potrebám zamestnanca tak, aby sa zabezpeèili optimálne
podmienky na zrakovú prácu, najmä pokia¾ ide o vzdialenos oèí od obrazovky, uhol poh¾adu, pracovnú polohu
zamestnanca, odstránenie neiaducich reflexov a podobne.
5. Ak je to potrebné, treba pouíva pre obrazovku osobitný podstavec alebo stôl s nastavite¾nou výkou.
6. Na obrazovke nesmie dochádza k odrazom svetla spôsobujúcim naruenie zrakovej pohody zamestnanca.
7. Optimálna pozorovacia vzdialenos medzi okom zamestnanca a sledovaným detailom na obrazovke závisí od
ve¾kosti detailu a má by medzi 500 mm (pri ve¾kosti detailu okolo 3,4 mm) a 700 mm (pri ve¾kosti detailu okolo
4,6 mm). Pozorovacia vzdialenos nesmie by menia ako 400 mm.
C. Klávesnica
1. Klávesnica musí by od zobrazovacej jednotky oddelená a musí zodpoveda ergonomickým zásadám (výka,
sklon, tvarovanie).
2. Priestor pred klávesnicou musí by dostatoène ve¾ký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia.
3. Povrch klávesnice musí by matný, zamedzujúci vznik odrazu svetla.
4. Usporiadanie klávesnice a vlastnosti klávesov musia u¾ahèova pouívanie klávesnice a koordináciu pohybu
prstov pri jej obsluhe.
5. Znaky na klávesoch musia by dostatoène kontrastné a èitate¾né zo základnej pracovnej polohy.
D. Pracovný stôl alebo pracovná plocha
1. Doska pracovného stola alebo pracovná plocha musí ma dostatoèné rozmery (dåka najmenej 1 200 mm a írka
najmenej 750 mm), povrch s nízkou svetelnou odrazivosou a musí umoni variabilné usporiadanie zobrazovacej jednotky, klávesnice, dokumentov a ïalích súvisiacich zariadení.
2. Driak dokumentov musí by stabilný, prispôsobite¾ný potrebám zamestnanca a umiestnený tak, aby sa minimalizovali nepohodlné pohyby a polohy hlavy a oèí.
3. Pri stabilnej výke pracovného stola, na ktorom zamestnanec vykonáva prevanú èas pracovných operácií,
výka musí zodpoveda telesným rozmerom (650 mm pre eny, 750 mm pre muov). Ak je nastavite¾ná výka
pracovného stola, má by rozsah nastavenia v rozmedzí 650 a 750 mm.
4. Pracovné miesto musí zamestnancovi poskytova primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej polohy a
nevyhnutné zmeny polohy nôh tak, aby vo¾ný priestor pod pracovnou doskou mal výku najmenej 650 mm, írku 500 a 800 mm a håbku 750 mm.
E. Pracovné sedadlo
1. Pracovné sedadlo musí by upravené tak, aby zabezpeèovalo zamestnancovi stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a vo¾nos pohybov.
2. Typ sedadla je potrebné zvoli pod¾a vykonávanej práce (pevné, pohyblivé, s otoènou sedacou plochou a podobne).
3. Sedadlo musí by nastavite¾né na výku v rozsahu 400 a 520 mm, håbka sedacej plochy má by v rozsahu 350
a 500 mm a írka pribline 480 mm; operadlo musí ma nastavite¾nú výku i sklon.
4. Sedadlo je vhodné vybavi aj sklopite¾nými opierkami predlaktia, ktorých výka nad sedacou plochou má by
270 mm, minimálna írka 70 mm a vzdialenos medzi okrajmi opierok 500 mm.
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5. Pre trvalú prácu so zobrazovacou jednotkou je potrebné vybavi priestor pre dolné konèatiny podlokou pod
chodidlá s nastavite¾nou výkou a sklonom, s minimálnou dåkou 450 mm a írkou 300 mm a s nekåzavou úpravou povrchu.
II. PRACOVNÉ PROSTREDIE
A. Priestorové poiadavky
Jednotlivé pracovné miesta musia by rieené tak, aby umoòovali pri výkone práce zamestnancovi zmenu pracovnej polohy a striedanie pohybov.
B. Osvetlenie
Celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie musia zabezpeèi vyhovujúce svetelné podmienky
a vhodný svetelný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím pri zoh¾adnení druhu práce a vizuálnych poiadaviek zamestnanca. Vhodným usporiadaním pracoviska, vhodným umiestnením a technickými charakteristikami svietidiel
treba predchádza ruivým jasom a odrazom svetla na obrazovke alebo iných zariadeniach.
C. Odrazy svetla a oslnenie
1. Pracovisko sa musí riei tak, aby zdroje svetla, ako okná a iné otvory, prieh¾adné a priesvitné steny a jasne
sfarbené steny alebo zariadenia nespôsobovali priame oslnenie, a ak je to moné, nevyvolávali na obrazovke odrazy svetla.
2. Okná sa musia vybavi vhodným systémom nastavite¾ných clôn tlmenia slneèného svetla dopadajúceho na pracovisko.
D. Hluk
Pri zriaïovaní pracoviska treba zabezpeèi, aby hluk spôsobovaný zariadeniami na pracovisku a hluk prenáaný
z okolia, nerozpty¾oval pozornos zamestnancov a neruil sluchovú komunikáciu.
E. Mikroklimatické podmienky
1. Zariadenie, ktoré je súèasou pracoviska, nesmie by zdrojom tepla spôsobujúceho u zamestnancov pocit tepelnej nepohody a tepelné pomery prostredia musia by prispôsobené pracovnej èinnosti zamestnancov.
2. V pracovnom prostredí musí by zabezpeèená a udriavaná primeraná úroveò vlhkosti ovzduia.
F. Neionizujúce iarenie
Vetky druhy iarenia s výnimkou vidite¾nej èasti elektromagnetického iarenia musia by zníené na úroveò zanedbate¾nú z h¾adiska bezpeènosti a ochrany zdravia zamestnancov.

III. PROGRAMOVÉ VYBAVENIE
Pri navrhovaní, výbere, zaobstarávaní a úpravách programového vybavenia a pri navrhovaní úloh spojených s pouívaním zobrazovacej jednotky zamestnávate¾ zoh¾adní tieto zásady:
1. Programové vybavenie musí by vhodné pre danú úlohu a musí zodpoveda úrovni znalostí a skúseností zamestnanca.
2. Programové vybavenie a zobrazovacia jednotka musia poskytova zamestnancovi priamo alebo na jeho poiadanie spätnú informáciu o jeho èinnosti.
3. Programové vybavenie a zobrazovacia jednotka musia zobrazi informácie v takej forme a takou rýchlosou,
ktoré sú prispôsobené obsluhe.
4. Pri spracovaní údajov zobrazovacou jednotkou je potrebné zoh¾adòova princípy softvérovej ergonómie.
5. Kontrolné kvantitatívne a kvalitatívne zariadenia sa nemôu poui bez predchádzajúcej informácie zamestnancovi.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 276/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
Smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych poiadavkách na bezpeènos a ochranu zdravia pri
práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle èlánku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 1.).

