
Príloha č. 2 
 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť 
 

§ 26 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov 

 
Pracovná zdravotná služba 
(1) Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa najmä  

a) zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie 
zamestnancov pri práci, 
b) dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré 
môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, 
c) podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom, 
d) poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom, najmä pri 

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a 
pracovných miest, 
2. technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie, 
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, 
ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany, 

      e) zúčastňuje sa 
1. na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na 
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a  
technológií zo zdravotného hľadiska, 
2. na opatreniach pracovnej rehabilitácie, 
3. na rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania, ochorení súvisiacich s 
prácou a zdravotných rizík, 
4. na organizovaní systému prvej pomoci v prípade ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnancov, 

f) školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci (§ 8 ods. 1 písm. a) tretí bod), 
g) spolupracuje pri poskytovaní informácií, výcviku a výchovy v oblasti ochrany a 

kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie, 
h) dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou. 

 
(2) Úlohy pracovnej zdravotnej služby plnia odborní zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní na 

výkon pracovnej zdravotnej služby.28) 
 
V Y H L Á Š K A č.  292/2008 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení 
tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 
 

■ Pracovná zdravotná služba hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných 
podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov 

■ Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje 
opatrenia z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov 

■ Pracovná zdravotná služba spolupracuje so zamestnávateľom na organizovaní systému 
prvej pomoci na pracovisku; uskutočňuje pravidelné školenia vybraných zamestnancov 
v oblasti prvej pomoci. Túto činnosť môže vykonávať odborník z tímu pracovnej 
zdravotnej služby, ktorý absolvoval akreditovaný kurz inštruktorov prvej pomoci podľa 
osobitného predpisu 



■ Pracovná zdravotná služba sa zúčastňuje na vypracúvaní a realizácii programov 
ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných 
podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov. 

■ Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a 
zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov 
pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so 
zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho, chronického poškodenia zdravia a 
poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období, špecifických zmien a 
nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred týmito možnými 
nepriaznivými účinkami na zdraví. 

■ Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie  zamestnancovi o nebezpečenstvách a 
s nimi súvisiacich možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi, 
zamestnávateľovi o  závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti  zamestnanca na prácu 
písomnou formou, 

■ opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú  vhodnú prácu, 3. záveroch výsledkov 
zdravotného dohľadu vrátane biologického monitorovania expozície zamestnancov. 

 


