
Novela zákona č. 355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

s účinnosťou od 01.08.2014 

 

 

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia 

a ozmene adoplnení niektorých zákonovvznení neskorších predpisov účinná od 

01.08.2014 prináša nové povinnosti pre všetkých zamestnávateľov a to 

zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancovvo všetkých odvetviach 

hospodárstva. 

 

Doteraz bola povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad výlučne tímom pracovnej 
zdravotnej služby iba u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávali rizikové 
práce – kategória 3 a 4 (povinnosť zamestnávateľa od 1.7.2006). 
 
Po legislatívnej zmene je aj zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú práce 
zaradené do kategórie 1 alebo 2, povinný zabezpečiť zdravotný dohľad pre 
svojich zamestnancov do 31.12.2014. 
 
 

Zamestnávateľ si môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu 

vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí sú s ním 

v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a to 

nasledovne: 

 

 pre kategóriu práce 1,2,3,4 

 

Minimálnym tímom pracovnej zdravotnej služby (Minimálne pracovný lekár 

a verejný zdravotník. Títo zdravotnícki pracovníci vykonávajú dohľad nad 

pracovnými podmienkami; pracovný lekár vykonáva aj posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti zamestnancov na prácu). 

 

 pre kategóriu práce 1 a 2  

 

Samostatne lekárom (so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pracovné 

lekárstvo,klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia (KPLaT), preventívne 

pracovnélekárstvo a toxikológia (PPLaT), služby zdravia pri práci, hygiena práce 

a pracovnélekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia), 



samostatne verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a 

epidemiológie,asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, 

iným zdravotníckympracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných 

podmienok alebo hygienaživotných alebo pracovných podmienok, alebo 

samostatne bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným 

technikom. 

 
Novou povinnosťou zamestnávateľa je, ak zabezpečuje činnosť pracovnej 
zdravotnejslužby vlastnými odbornými zamestnancami, musí túto skutočnosť 
bezodkladne ohlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva. 
 
 

Ďalším spôsobom je zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 
zmluvne, dodávateľskýmspôsobom a to: 
 

 pre kategóriu práce 1,2,3,4 
 
Pracovnou zdravotnou službou (fyzická osoba  - podnikateľ alebo právnická 
osoba, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú 
službu) 
 

 pre kategóriu práce 1 a 2  

Fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je 
poskytovateľomzdravotnej starostlivosti, poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v 
špecializačnom odborevšeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo, KPLaT, 
PPLaT, služby zdravia pri práci, hygienapráce a pracovné lekárstvo, verejné 
zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia, 
 
Fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkomalebo 
jeprávnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu 
nadpracovnými podmienkami a má zodpovedného zástupcu s vyššie uvedeným 
vzdelaním, 
 
Fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby 
a jebezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným 
technikom, alebofyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá 
má oprávnenie na výkonbezpečnostnotechnickej služby a má zodpovedného 
zástupcu, ktorý je bezpečnostnýmtechnikom alebo autorizovaným bezpečnostným 
technikom. 
 
 
Povinnosťou osoby, ktorá vykonáva dohľad nad pracovnými podmienkami 
samostatnedodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich 
práce zaradené dokategórie 1 alebo 2 je písomne ohlásiť začatie svojej činnosti 
Úradu verejnéhozdravotníctva SR; náležitosti ohlásenia sú súčasťou zákona. 
 



Nezabezpečenie vyššie spomenutých povinností pre zamestnávateľa prináša riziko sankcií. Táto 

novela zároveň stanovuje možnosti, ako môže zamestnávateľ tieto povinnosti zabezpečiť a okrem 

iného stanovuje podmienky pre výkon PZS, povinnosti držiteľa oprávnenia na výkon PZS a náplň 

činnosti PZS, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a náležitosti lekárskeho posudku. 


