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Bezpečnosť technických zariadení
Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať
zamestnávateľ alebo podnikateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnávateľ.

V pôsobnosti MPSVR SR sú niektoré právne predpisy o bezpečnosti výrobkov , najmä ak sú vyhradenými technickými zariadeniami.

Pred uvedením výrobku (technického zariadenia)
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné myslieť už v etape pred uvedením výrobku (technického zariadenia), ale aj pred realizáciou projektov
a pracovných postupov. Požiadavky BOZP pred uvedením výrobku (technického zariadenia) ustanovuje § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.

Používanie výrobkov (technických zariadení)
Zamestnávateľ (prevádzkovateľ) môže používať výrobky (užívať stavby, resp. prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy), len ak zodpovedajú
predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér alebo výrobca. (§ 13 zákona č.
124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh
Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh alebo do prevádzky musia zabezpečiť, aby výrobky spĺňali bezpečnostné a zdravotné požiadavky. 

Smernice EU
Koordinátorom transpozície smerníc EÚ o bezpečnosti výrobkov do právnych predpisov SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Legislatíva
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 182/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne technické a prístrojové vybavenie
na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
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