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ABSTRAKT 

V auguste 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nasledujúci článok uvádza prehľad 

niektorých zmien, ktoré sa dotkli zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby a 

zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov.  

Kľúčové slová: pracovná zdravotná služba, dohľad nad pracovnými podmienkami, 

zdravotný dohľad, sankcie 

 

Problematika ochrany zdravia pri práci, spôsob i forma jej zabezpečenia 

prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby, je vzhľadom na pomerne časté 

legislatívne zmeny, stále aktuálna téma pre spoločnosť. Ochranu zdravia pri práci treba 

vo všeobecnosti chápať ako súhrn činností a opatrení na vytváranie a ochranu zdravých 

pracovných podmienok a zabránenie vzniku, resp. obmedzenie výskytu ochorení  

súvisiacich s prácou (choroby z povolania). Jej cieľom je predovšetkým zlepšovanie 

zdravia zamestnancov prostredníctvom starostlivosti o pracovné podmienky. 
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 Jedným z opatrení na vytváranie zdravých pracovných podmienok a sledovania 

zdravia zamestnancov je aj zabezpečenie pracovnej  zdravotnej služby.   

V podmienkach Slovenskej republiky je ochrana zdravia pri práci, ako i pracovná 

zdravotná služba zabezpečená legislatívne národnými i európskymi právnymi 

predpismi.  

Predmetom tohto článku je najmä posledná novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá 

upravila aj činnosť pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“) a rôzne spôsoby jej 

zabezpečenia zamestnávateľom.  

 

Zákon č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. 

(ďalej len „zákon č. 204/2014 Z. z.“) s účinnosťou od 1. augusta 2014, sústredil PZS, jej 

činnosť obsahujúcu dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti na prácu, vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, 

do jedného právneho predpisu. Novelou zákona sa upravili povinnosti zamestnávateľa 

týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu 

nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Ochrana zdravia pri práci 

má byť zabezpečená pre všetkých zamestnancov a zamestnávateľ má tak povinnosť 

zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov podľa miery zdravotného 

rizika vyplývajúceho z pracovných podmienok.  

 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  PO NOVOM 

Ako už bolo spomenuté, posledná novela zákona č. 355/2007 Z. z. zlúčila PZS, 

jej činnosť a ďalšie podmienky zdravotného dohľadu do jedného právneho 

predpisu, súčasne upravila definíciu pracovnej zdravotnej služby a špecifikovala jej 

úlohy.  
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Podľa § 30a zákona č. 355/2007 Z. z. „ pracovná zdravotná služba poskytuje 

zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri 

práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorí tvorí dohľad nad pracovnými 

podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych 

preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.“    

Podľa § 30, ods. 1, písm. b) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich 

zamestnancov zdravotný dohľad. Z dikcie tohto ustanovenia teda vyplýva, že 

zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre všetkých 

zamestnancov, avšak rôznym spôsobom podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho 

z pracovných podmienok.  

 

• SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PZS ZAMESTNÁVATE ĽOM 

Zamestnávateľ môže využiť spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby 

vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom.  

 

� Vlastnými zamestnancami 

Ak môže zamestnávateľ zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vlastnými 

zamestnancami, musí určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí 

vykonávajú činnosti pracovnej zdravotnej služby. Títo zamestnanci sú so 

zamestnávateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom 

vzťahu.  

Zamestnávateľ v prípade využitia tohto spôsobu je povinný mať dostatočný počet 

vlastných zamestnancov (pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej 

kategórie alebo druhej kategórie), niektorých uvedených profesií: 
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1.) lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické 

pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné 

lekárstvo a toxikológia, služby zdravia pri práci alebo verejné zdravotníctvo, alebo 

2.) verejného zdravotníka, alebo 

3.) bezpečnostného technika, alebo  

4.) autorizovaného bezpečnostného technika. 

 

V tomto prípade zabezpečuje zamestnávateľ dohľad nad pracovnými podmienkami 

samostatne  vlastným odborníkom s určeným vzdelaním, keďže ide o práce zaradené 

do 1. alebo 2. kategórie, teda nerizikové práce. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 

zamestnancov zaradených do prvej alebo do druhej kategórie, bol povinný podľa 

poslednej novely zákona č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť pre svojich zamestnancov 

zdravotný dohľad najneskôr do 31. decembra 2014.  

 

Ak však zamestnanci vykonávajú rizikové práce, to znamená práce zaradené 

v tretej kategórii alebo štvrtej  kategórii, v tom prípade je zamestnávateľ povinný 

zabezpečiť PZS prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov v rozsahu 

minimálneho tímu PZS, ktorý tvoria lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore 

pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne 

pracovné lekárstvo a toxikológia alebo služby zdravia pri práci a verejný zdravotník.  

 

O zaradení práce do tretej kategórie a štvrtej kategórie, o zmene alebo vyradení 

práce z tretej kategórie a štvrtej kategórie rozhoduje príslušný orgán verejného 

zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa, fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý 

nezamestnáva iné fyzické osoby, alebo z vlastného podnetu. 
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Ak zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie PZS pre svojich zamestnancov 

vlastnými zamestnancami (či už jednotlivo fyzickými osobami alebo minimálnym 

tímom), je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému 

orgánu verejného zdravotníctva (príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva).  

 

� Dodávateľským spôsobom  

Ak zamestnávateľ nemá vlastných zamestnancov na vykonávanie PZS, je 

povinný zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským 

spôsobom.  

Ak zamestnanci vykonávajú práce zaradené v prvej kategórii  alebo v druhej 

kategórii, teda nerizikové práce, tak PZS dodávateľsky pre svojich zamestnancov je 

zamestnávateľ povinný zabezpečiť niektorou z nasledujúcich možností : 

- fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie), poskytujúcim zdravotnú 

starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo 

a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo, preventívne pracovné lekárstvo 

a toxikológia, služby zdravia pri práci alebo verejné zdravotníctvo, alebo 

- fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom (alebo iným 

zdravotníckym pracovníkom s určenou špecializáciou podľa § 63d, ods. 6 – 

diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie, asistent hygieny a epidemiológie alebo 

asistent hygienickej služby) a má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu 

nad pracovnými podmienkami, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské 

oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a má 

zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom (alebo iným zdravotníckym 

pracovníkom s určenou špecializáciou podľa § 63d, ods. 6), alebo  
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- fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je 

bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom alebo 

fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na 

výkon bezpečnostnotechnickej služby, na výkon niektorých činností PZS, 

-  fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej úrad verejného 

zdravotníctva SR vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu. 

 

Ak zamestnanci vykonávajú rizikové práce, teda práce zaradené v tretej  a vo 

štvrtej kategórii , tak pracovnú zdravotnú službu je zamestnávateľ povinný zabezpečiť 

pre svojich zamestnancov s  fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou 

osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva SR vydal oprávnenie na pracovnú 

zdravotnú službu po splnení zákonných požiadaviek 

 

 

• POSKYTOVATE Ľ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI AKO FYZICKÁ 

OSOBA A PZS 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou – 

podnikateľom si môže činnosť pracovnej zdravotnej služby vykonávať osobne len pre 

svoju ambulanciu. Činnosť PZS sa týka dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad 

spôsobom vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov a takýto 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí dodržiavať príslušné platné legislatívne 

úpravy týkajúce sa ochrany zdravia zamestnancov vo vzťahu k práci.  
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• FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA (SZ ČO) A PZS 

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. augusta 2014 upravila  

povinnosť v niektorých prípadoch (ak vykonáva rizikovú prácu) zabezpečiť pracovnú 

zdravotnú službu pre fyzickú osobu – podnikateľa /bez zamestnancov/ formou dohľadu 

nad pracovnými podmienkami a zdravím vo vzťahu k práci. Samostatne zárobkovo 

činná osoba (SZČO), ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby /zamestnancov/, nemusí 

mať pracovnú zdravotnú službu, ak nevykonáva rizikovú prácu. S ohľadom na 

špecifické riziká pri práci však môže pre seba samého zabezpečiť primeraný zdravotný 

dohľad, takže ochrana zdravia pri práci SZČO je v dobrovoľnej rovine.  

Ak však fyzická osoba – podnikateľ /samostatný živnostník/ vykonáva práce zaradené 

do 3. alebo 4. kategórie, teda rizikové práce, vyplývajú mu zo zákona č. 355/2007 Z. z. 

povinnosti týkajúce sa posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, t.j. lekárske 

preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.   

 

TÍM PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY – NÁPL Ň A ZLOŽENIE  

V súvislosti s účinnosťou novely zákona bol zároveň prijatý nový vykonávací 

predpis k zákonu, vyhláška  MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a 

náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju 

vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť (ďalej len „vyhláška č. 

208/2014 Z. z.“). Predmetom vyhlášky sú najmä náplň výkonu pracovnej zdravotnej 

služby, zloženie tímu pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky 

u zamestnávateľa a požiadavky na odbornú spôsobilosť jednotlivých odborníkov tímu. 

Vyhláška je účinná od 1. augusta 2014.  

 

 



VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO • 2015 • ro č. 11 • č. 1                                                   ISSN 1337-1789 
 

33  

Minimálny tím pracovnej zdravotnej služby tvoria: 

• lekár 

- so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore 

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne 

pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a 

• verejný zdravotník.  

 

Vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby môže byť len lekár, ktorý má špecializáciu 

v špecializačnom odbore uvedenom vyššie, teda ako lekár minimálneho tímu. Vedúcim 

tímu PZS môže byť len v jednom tíme pracovnej zdravotnej služby.   

Náplň činnosti PZS je upravená v zákone č. 355/2007 Z. z. a minimálny (časový) rozsah 

výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác u zamestnávateľa tvorí 

samostatnú prílohu č. 3b k zákonu č. 355/2007 Z. z., čím náplň činnosti a minimálny 

rozsah nadobúda záväzný charakter pre pracovné zdravotné služby.   

 

OPRÁVNENIE NA PRACOVNÚ ZDRAVOTNÚ SLUŽBU A OHLÁSENIE  

ČINNOSTI 

Fyzická osoba – podnikateľ alebo  právnická osoba, ktorí  chcú vykonávať 

činnosť pracovnej zdravotnej služby na území Slovenskej republiky pre akéhokoľvek 

zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú aj rizikové práce zaradené do tretej  

alebo štvrtej kategórie, musia mať oprávnenie na výkon PZS vydané Úradom 

verejného zdravotníctva SR.   

Zákon č. 355/2007 Z. z. v § 30b, ustanovuje postup pri vydávaní oprávnenia na 

výkon pracovnej zdravotnej služby, ako i rozsah dokladov potrebných k vydaniu tohto 

oprávnenia.  
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Predmetné ustanovenie zákona rozlišuje situáciu, či je žiadateľom o oprávnenie 

osoba už podnikajúca, čiže právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, alebo či 

ide  o ešte nepodnikajúcu fyzickú osobu alebo založenú právnickú osobu, ktorá zatiaľ 

nie je zapísaná do obchodného registra.  

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba spĺňa podmienky 

stanovené zákonom, Úrad verejného zdravotníctva SR vydá oprávnenie na výkon 

pracovnej zdravotnej služby. Oprávnenie vydáva na dobu neurčitú.  Úrad verejného 

zdravotníctva SR zároveň vedie a zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam 

fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo 

vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby.  

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá samostatne 

dodávateľsky vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby v rozsahu 

dohľadu nad pracovnými podmienkami, musí začatie svojej činnosti písomne 

ohlásiť Úradu verejného zdravotníctva SR v zmysle požiadaviek zákona č. 355/2007 Z. 

z.  

Takýto podnikateľ vykonáva niektoré činnosti PZS len u zamestnávateľov, 

ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené v prvej alebo druhej kategórii .  

Niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby sú vykonávané ako dohľad nad 

pracovnými podmienkami v rozsahu § 30a ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z.  

 

KONTROLA VÝKONU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY 

§ 30c zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosti pre držiteľa oprávnenia na 

výkon pracovnej zdravotnej služby a povinnosti osoby, ktorá  samostatne vykonáva 

niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby. Držiteľ oprávnenia na výkon pracovnej 

zdravotnej služby a osoba samostatne vykonávajúca niektoré činnosti pracovnej 
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zdravotnej služby, musia vykonávať odborné činnosti v súlade s právnymi 

predpismi.  

Úrad verejného zdravotníctva SR kontroluje plnenie podmienok výkonu 

pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie a  plnenie 

povinností  PZS v zmysle zákona. Držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu je 

povinný po celý čas vykonávania činnosti PZS umožniť miestne príslušnému 

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, kontrolu plnenia povinností pracovnej 

zdravotnej služby podľa § 30c, ods.1 písm. c) až f) zákona č. 355/2007 Z. z. 

u zamestnávateľa.    

Povinnosť umožniť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia 

povinností PZS sa dotýka aj osoby, ktorá samostatne vykonáva niektoré činnosti 

pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa.  

Ak fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ako držiteľ oprávnenia na 

pracovnú zdravotnú službu opakovane neplní povinnosti podľa zák. č. 355/2007 Z. z., 

Úrad verejného zdravotníctva SR  držiteľovi odoberie oprávnenie na výkon PZS.   

 

SANKCIE 

Zákon č. 204/2014 Z. z. špecifikoval jednotlivé sankcie pre pracovné 

zdravotné služby za porušenie povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci  

/správne delikty/ nasledovne:  

Správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva v oblasti ochrany zdravia pri práci 

sa dopustí držiteľ oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu, ktorý 

a) nezabezpečí dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov v tíme pracovnej 

zdravotnej služby podľa § 30d ods. 2, t. j. minimálny rozsah výkonu pracovnej 

zdravotnej služby podľa kategórie prác u zamestnávateľa; 
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b) nemá povolenie na prevádzkovanie ambulancie alebo zmluvu na prenájom 

ambulancie, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa § 30c ods. 1 písm. b);  

c) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností 

podľa § 30c ods. 1 písm. c); nevykonáva odborné činnosti podľa § 30d v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o 

vykonávanej práci a o pracovisku s dôrazom na maximálnu ochranu zdravia 

zamestnancov podľa § 30c ods. 1 písm. c); 

d) nevykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c ods. 1 písm. 

d); 

e) nepodá podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že 

zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci 

alebo nepostupuje v súlade s lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti 

zamestnanca na prácu podľa § 30c ods. 1 písm. e);  

f) nevedie dokumentáciu o vykonávaní jednotlivých odborných činností podľa § 30c ods. 

1 písm. f);  

g) neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu názvu, sídla 

alebo osoby vedúceho tímu pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. g),  

h) neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia podmienok výkonu 

pracovnej zdravotnej služby, na základe ktorých bolo vydané oprávnenie na pracovnú 

zdravotnú službu podľa § 30c ods. 1 písm. h) prvého bodu,  

i) neumožní úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností pracovnej 

zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. h) druhého bodu,  

j) neumožní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností 

pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 1 písm. i). 
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Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá samostatne vykonáva niektoré 

činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa § 30d písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého 

bodu a písm. i), sa dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva, ak 

 

a) nemá vypracovaný pracovný postup na vykonávanie jednotlivých odborných činností; 

nevykonáva odborné činnosti podľa § 30a ods. 5 v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a objektívne zistiteľnými informáciami o vykonávanej práci a o 

pracovisku s dôrazom na ochranu zdravia zamestnancov podľa § 30c ods. 3 písm. a); 

b) nevykonáva činnosti pracovnej zdravotnej služby nestranne podľa § 30c ods. 3 písm. 

b); 

c) nepodá podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že 

zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené 

všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci;  

d) nevedie dokumentáciu o vykonávaní odborných činností podľa § 30c ods. 3 písm. c);  

e) neoznámi úradu verejného zdravotníctva bezodkladne písomne zmenu obchodného 

mena, miesta podnikania a identifikačného čísla, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa; 

zmenu obchodného mena, sídla, právnej formy, ak ide o právnickú osobu podľa § 30c 

ods. 3 písm. e);  

f) neumožní regionálnemu úradu verejného zdravotníctva kontrolu plnenia povinností 

pracovnej zdravotnej služby podľa § 30c ods. 3 písm. f). 

 

Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu držiteľovi oprávnenia na 

pracovnú zdravotnú službu, podnikateľovi a právnickej osobe, ktoré vykonávajú 

niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby /dohľad nad pracovnými podmienkami/ 

za tieto správne delikty od 150 eur do 20.000 eur.  
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ZHRNUTIE 

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov zdravotný 

dohľad, ktorý zahŕňa činnosť pracovnej zdravotnej služby a to dohľad nad pracovnými 

podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu 

lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Forma, akou môže  

zamestnávateľ zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov, závisí od miery 

rizika a kategórie prác.  

Zamestnávateľ môže využiť spôsob zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby 

vlastnými odbornými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom, a to tímom 

PZS na základe oprávnenia vydaného úradom verejného zdravotníctva SR pre 

zamestnancov vykonávajúcich práce (zaradené do 1., 2., 3. alebo 4. kategórie), alebo 

samostatne právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá vykonáva 

niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby samostatne v rozsahu dohľadu nad 

pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. alebo 

2. kategórie. Zákon č. 204/2014 Z. z. určil náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, 

ako aj minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác. 

Zvýšil a rozšíril kompetencie orgánov verejného zdravotníctva v rámci štátneho 

zdravotného dozoru v oblasti kontroly  činnosti pracovnej zdravotnej služby s cieľom 

zefektívnenia činnosti PZS a zabezpečenia primeranej kvality na úseku ochrany 

a podpory zdravia zamestnancov na pracoviskách v SR. V prípade nedodržiavania 

zákonných povinnosti zo strany PZS  sa rozšírili kompetencie a oprávnenia 

sankcionovať tieto porušenia na všetkých úrovniach zabezpečovania pracovnej 

zdravotnej služby.  

Špecificky upravil povinnosti zabezpečenia PZS ako dohľad nad pracovnými 

podmienkami a nad spôsobom vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie 
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zamestnancov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí si môžu PZS vykonávať 

osobne pre seba a svoju ambulanciu. Fyzické osoby – podnikatelia /SZČO/ bez 

zamestnancov nemusia mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu, pokiaľ 

nevykonávajú rizikové práce.  

Zákon č. 204/2014 Z. z. prináša ďalšie zmeny, ktoré súvisia  s problematikou 

ochrany zdravia pri práci (posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, lekárske 

preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, uznanie chorôb z povolania a ohrozenia 

chorobou z povolania pod.). Vzhľadom na ich rozsah sme sa nimi podrobne 

nezaoberali, preto neboli predmetom tohto článku.     
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