
TEPELNÁ ZÁŤAŽ 

NA PRACOVISKU  
 

 

Mikroklimatické podmienky 

pracovného prostredia upravuje vyhláška 

MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o 

ochrane zdravia pred záťažou teplom a 

chladom pri práci, podľa ktorej 

zamestnávateľ na pracovisku zabezpečuje 

pre zamestnanca optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Dopad záťaže 

vysokých teplôt na organizmus sa odvíja predovšetkým od výkonu práce. V závislosti od toho je 

pre rôzne druhy práce rôzny rozsah optimálnych a prípustných teplôt.  

Optimálna teplota je interval teplôt, ktorý by sa mal zamestnávateľ usilovať na svojom 

pracovisku celoročne udržiavať.  

Prípustná teplota je hraničná hodnota, ktorú by teplota na pracovisku nemala prekročiť ani v 

prípade, že zamestnávateľ nie je schopný udržiavať optimálne teploty. 

Podľa priemerného energetického výdaja pri práci rozlišujeme celkom sedem tried prác. Rozsah 

optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre teplé obdobie 

určuje príloha č. 2 k vyhláške č. 99/2016 Z. z. (Tabuľka č. 1) 
  

   Tabuľka č. 1 

 

  

 

 

 

V triedach prác 3 a 4, v prípadoch mimoriadne teplých dní (vonkajšia teplota nad 30°C) a na 

pracoviskách, kde z technologických dôvodov, nie je možné zabezpečiť ani prípustné teploty. 

Zamestnávateľ je povinný neprekročiť únosnú tepelnú záťaž zamestnancov. Jedná sa o 

maximálny časový úsek, ktorý môže zamestnanec stráviť výkonom danej práce pri určitej 

teplote na pracovisku. Dodržiavanie únosných hodnôt je zamestnávateľ povinný zabezpečiť 

striedaním výkonu práce do času krátkodobo únosnej hodnoty a pracovného odpočinku, ako 

Zamestnávateľ je povinný (podľa § 37 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zmien a doplnkov) 

posudzovať záťaž teplom pri práci 

dodržať prípustné hodnoty faktorov tzv. tepelno-vlhkostnej mikroklímy 

zabezpečiť aspoň únosnú záťaž na pracoviskách, kde z dôvodu tepelnej záťaže z technológie nie je možné 

udržiavať prípustné hodnoty mikroklímy a na iných pracoviskách počas dní, keď vonkajšia teplota 

presahuje 30°C 

poskytnúť zamestnancom vhodné osobné ochranné prostriedky, ochranný odev a zabezpečiť pitný režim 

So stále sa zvyšujúcim počtom extrémne 

horúcich dní v roku sa pre zamestnávateľov 

stáva čoraz aktuálnejšia otázka ochrany 

svojich zamestnancov pred dopadmi vysokých 

teplôt na ich zdravie a bezpečnosť pri práci. 



aj bezpečnostnými prestávkami. Predovšetkým v prípade mimoriadne teplých dní by mal 

zamestnávateľ za účelom dodržania tejto záťaže pristúpiť aj k úprave pracovného času – 

posunúť začiatok pracovnej zmeny či pracovný deň skrátiť . 

 

Opatrenia a povinnosti zamestnávateľa pri záťaži teplom 

zabezpečuje 

zamestnancovi na svoje 

náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce.  

Vnútorným predpisom môže byť zdroj pitnej vody 

umiestnený aj na inom mieste, nesmie však dôjsť k ohrozeniu dostupnosti zamestnancov 

k pitnej vode. V prípade prekračovania prípustných teplôt na pracovisku a v prípade vonkajších 

prác počas mimoriadne teplých dní je zamestnávateľ povinný pre všetky triedy prác okrem 

triedy 1a poskytovať na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktoré majú dopĺňať minerálne 

látky stratené potením a dýchaním.  

Vhodný pracovný odev - má byť jednovrstvový, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných 

materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu. 

Účinné tienenie, vetranie a klimatizácia - je potrebné na pracovisku zabrániť insolácii, t. j. 

prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo 

roletami. Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu 

vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto potrebné umiestniť a nasmerovať tak, 

aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. 

 

Súčasná legislatíva jednoznačne nestanovuje teplotnú hranicu, kedy zamestnávateľ musí 

vykonávať jednotlivé opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. 

 

Vo všeobecnosti platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa 

vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne 

alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, 

zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia 

zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia 

v dôsledku nadmernej horúčavy. 

 

 

Vypracovalo oddelenie PPLaT 

Záťaž teplom môže viesť k poklesu 

výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže 

spôsobiť až prehriatie organizmu so 

zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, 

ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, 

nevoľnosťou až zvracaním. 

https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/2544/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/praca-na-zmeny.xhtml

