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Pracovná zdravotná služba - PZS 

Definícia PZS 

 

Pracovná zdravotná služba (Occupational Health Services) podľa Dohovoru 

ILO č. 161/1985 a Odporúčania ILO č. 171/1985 - služby zdravia pri práci, je 

služba u zamestnávateľa, ktorú poskytujú zamestnancom odborníci rôznych 

profesií, disciplín a vedných odborov (biomedicínskych, prírodovedných, 

environmentálnych, technických) integrujúcich sa za účelom zabezpečovania 

celkového multidisciplinárneho prístupu, zameraného na ochranu a podporu 

zdravia zamestnancov prostredníctvom aktivít orientovaných ako na 

optimalizáciu pracovných podmienok, tak i na dohľad nad zdravím 

zamestnancov. 

 



Zdravotný dohľad 

- sledovanie a hodnotenie zdravotných rizík a 

zdravotného stavu obyvateľstva a jednotlivých 

skupín vo vzťahu k expozícii faktorom zo životných a 

pracovných podmienok 

 

 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 



Problémy posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu 

- metodika posudzovania 

- prístup k posudzovaniu 

- sociálny rozmer 

- úroveň zdravotníctva 

- sociálna poisťovňa 



Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

§ 6 ods. 1 písm. o) 

Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 

povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný 

stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) 

schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich 

zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na 

prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o 

odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
 

6aa) § 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



§ 55 ods. 2 

Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak 

a) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju 

nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto 

chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu 

určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, 

b) ... 

c) ... 

d) ... 

e) zamestnanec pracujúci v noci na základe lekárskeho posudku je uznaný za 

nespôsobilého na nočnú prácu, 

Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 



Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce 

§ 63 ods. 1 písm. c) 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak 

zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku 

dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju 

nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto 

chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu 

určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva 



Posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu 



Posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu 



Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 



Záver: 

a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce*)  

b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením*)  

.........................................................................................................................................  

(uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať, a časové obmedzenie)  

 

 

c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením*)  

.........................................................................................................................................  

(uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať)  

 

 

d) Dočasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)  

.........................................................................................................................................  

(uviesť časové obmedzenie)  

 

e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)  

 

Príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 



„Pozitívne“ hodnotenie zdravotnej spôsobilosti na prácu 



Posudok o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na výkon 

konkrétnej činnosti 

záver: spôsobilý / spôsobilý s obmedzením / nespôsobilý 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na 

pracovnú pozíciu 

záver:           vhodný / nevhodný / nespôsobilý 

„Pozitívne“ hodnotenie zdravotnej spôsobilosti na prácu 



Odborné usmernenie MZ SR č. S05281-OZS-2013 

o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 



Prístup 

• cez web prehliadač (Internet Explorer / Mozilla FireFox), 

• šifrovanie komunikácie cez HTTPS, 

• prístup bude len pre vybraných zamestnancov spoločnosti po prihlásení (heslo) 

 

Sekcia Zamestnanci 

• prehľad zamestnancov, 

• vloženie / editácia / zmazanie zamestnanca, 

• prehľad detailných informácii o zamestnancovi (pozícia, riziká, vybrané činnosti, plánované 

   a absolvované vyšetrenia atď.), 

• hromadný import (aktualizácia zoznamu zamestnancov). 

  

Sekcia PZS 

• prehľad rizík a vybraných činností, 

• nepokryté rizika, 

• generovanie posudkov zdravotnej spôsobilosti, 

• prehľad plánovaných vyšetrení, 

• prehľad absolvovaných vyšetrení. 

 

Sekcia Dokumenty 

• prehľad spracovaných dokumentov pre firmu (kategorizácia, 

  audity, protokoly z meraní ...). 

Manažment lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 



Manažment lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 





Cieľ 

- nápravné opatrenia 

Zdravý 
zamestnanec 



Ďakujem za pozornosť 


