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2. ODBOR PREVENTÍVNEHO PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE  
 
 
Číslo úlohy: 2.1   
NÁZOV ÚLOHY: ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
ZAMESTNANCOV Z PRACOVNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÝCH 
PODMIENOK A SPÔSOBU PRÁCE  
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR (úlohy č. 2.1.1, 2.1.3.) 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (úlohy č. 2.1.2, 2.1.3) 
 
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO:  RÚVZ v SR  
TERMÍN: Rok 2022 a ďalšie roky  
 
RIEŠENÉ ÚLOHY V RÁMCI ÚLOHY 2.1: 
2.1.1  Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce)  
2.1.2   Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické  
2.1.3  Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém 
 
Číslo úlohy: 2.2   
NÁZOV ÚLOHY:  INTERVENCIE NA PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI 
GESTOR ÚLOHY: ÚVZ SR 
RIEŠITEĽSKÉ PRACOVISKO:  RÚVZ v SR  
TERMÍN: Rok 2022 a ďalšie roky  
2.2.1 Zdravé pracoviská 
2.2.2  Európska informačná kampaň Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) zameraná 
na prevenciu zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci 
 
2.1 ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK ZAMESTNANCOV Z 
PRACOVNÉHO PROSTREDIA, PRACOVNÝCH PODMIENOK A SPÔSOBU 
PRÁCE  
Gestor ÚVZ SR (úlohy č. 2.1.1, 2.1.3.) 
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici (úlohy č. 2.1.2, 2.1.3) 
Riešiteľské pracoviská RÚVZ v SR 
 
Cieľ 
Zvýšiť odbornú úroveň hodnotenia pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu 
práce vo vzťahu k zdravotným rizikám zamestnancov. Na hodnotenie využívať odborné 
usmernenia ÚVZ SR. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej ŠZD) vykonávaného 
RÚVZ v SR uplatňovať legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci vrátane 
legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev. Pomocou 
kontrolných listov informovanosti zamestnancov overovať poskytovanie informácií 
zamestnancom v oblasti ochrany zdravia pri práci zo strany zamestnávateľov, zisťovať 
rizikové faktory práce a výskyt zdravotných problémov u zamestnancov pri podozrení na 
výskyt choroby z povolania na danom pracovisku. Zvýšiť úroveň údajov o rizikových prácach 
a zabezpečiť ich efektívne využitie v ochrane zdravia pri práci usmerňovaním činnosti 
pracovnej zdravotnej služby priamo v podnikoch.  
Etapy riešenia rok 2022 a ďalšie roky 
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 2.1.1 Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 
 Anotácia 
 
Viesť evidenciu rizikových prác za príslušný okres, región a SR podľa vyhlášky MZ SR 
č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu 
ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác 
do kategórií v znení neskorších predpisov. Prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení 
rizikových prác (resp. profesií) podľa predchádzajúcich legislatívnych úprav. V rámci ŠZD 
sledovať najmä pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície zamestnancov a 
realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na pracoviskách, kde zamestnanci 
vykonávajú rizikové práce. V rámci výkonu ŠZD tiež sledovať spôsob zabezpečenia 
zdravotného dohľadu pre zamestnancov, výsledky a intervaly lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na základe 
posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu. Uplatňovať databázu rizikových prác obsahovo 
zosúladenú s platnými právnymi predpismi na ochranu zdravia pri práci. 
 
 Realizačné výstupy 
 Získavať aktuálne údaje o: 
 - počte exponovaných zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v jednotlivých okresoch,  
   regiónoch a v SR podľa štandardných výstupov programu databázy ASTR, 
 - počte nových rizikových prác v danom roku, 
 - počte a druhu sankcií uložených zamestnávateľom za neplnenie opatrení na ochranu zdravia  
   na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce. 
 
Sledovať vývoj zmien počtu zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (trendy) 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.  
 
Budovať centrálny register údajov a regionálne registre o: 
 - individuálnych meraniach expozícií pri pracovných činnostiach a pri výkone celej práce 
jednotlivých profesií na tvorbu databáz údajov o miere expozície rizikovým faktorom a na 
tvorbu reálnych profilov profesií tzv. „matríc expozície profesií“, ktoré sa celosvetovo 
spracovávajú ako „job exposure matrices“ (JEMs) na potreby praxe a výskumu v ochrane 
zdravia pri práci podľa usmernenia odborom PPL ÚVZ SR,  
- podmienkach práce u prípadov ohrozenia chorobou z povolania a u priznaných prípadov s  
  chorobou z povolania.  
 
Zosúladiť registrované údaje s požiadavkami národných a medzinárodných inštitúcií. 
Preskúmať možnosti prepojenia registra s ďalšími registrami na analýzy zdravotných rizík a 
využitie údajov k stanoveniu priorít vo výkone ŠZD a v usmerňovaní tvorby zdravých 
pracovných podmienok a ochrany zdravia pri práci. 
 
V roku 2022 pracovať na zjednotení postupov pri kategorizácii rizika a zaraďovaní prác do 
kategórií jednotlivými RÚVZ v SR s cieľom odstrániť nejednotnosť v posudzovaní.  
Prehodnotiť situáciu z hľadiska expozície pri práci v súvislosti so zmenami limitov a so  
sprísňovaním požiadaviek na účinnú ochranu zdravia pri práci  vrátane kontroly používania 
primeraných  OOPP.   
V roku  2022 vytvoriť databázu údajov o hluku a  vibráciách z často používaných strojov, 
nástrojov a zariadení na účely hodnotenia expozície a následne zdravotného rizika 
pracovníkov  v štruktúre podľa usmernenia z ÚVZ SR.  
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Realizovať konzultačné porady na RÚVZ v sídle kraja pre všetky RÚVZ v kraji 
k prešetrovaným podozreniam na choroby z povolania s cieľom zefektívniť posudzovania 
pracovných podmienok a zdravotných rizík pri práci  vo vzťahu k zisteným chorobám 
a poškodeniam zdravia u pracovníkov. Frekvenciu konzultačných porád si dohodnú príslušné 
RÚVZ v kraji.  
  
   
2.1.2 Znižovanie zdravotných rizík z látok a zmesí klasifikovaných ako toxické 
 
Anotácia 
 
Uplatňovanie legislatívnych úprav týkajúcich sa expozície chemickým látkam a zmesiam v 
zákone 355/2007 Z. z. a nariadení vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších 
predpisov, harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone ŠZD. 
Postupovať v súlade so zákonom č. 67/2010 Z. z. a s jednotnou „chemickou“ legislatívou EÚ 
týkajúcou sa registrácie, hodnotenia, autorizácie, obmedzovania, klasifikácie, označovania a 
balenia chemických látok a zmesí, ktorá sa vzájomne dopĺňa s legislatívou na ochranu zdravia 
a bezpečnosti pri práci s chemickými látkami a zmesami. Aktualizovať a zosúladiť 
terminológiu v príslušných právnych predpisoch. Cielene kontrolovať zabezpečenie ochrany 
zdravia zamestnancov pri výrobe, skladovaní, predaji a zaobchádzaní s látkami a zmesami 
klasifikovanými ako toxické (GHS06), ktoré boli doposiaľ klasifikované ako veľmi toxické a 
toxické látky a zmesi. Zabezpečovať poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov a 
zamestnancov. Získavanie údajov o likvidácii obalov a nepoužiteľných  zvyškov od látok a 
zmesí klasifikovaných ako toxické (GHS06) a ďalej sledovať ich používanie podľa 
aktuálneho „Zoznamu a rozsahu použitia povolených prípravkov na ochranu rastlín a 
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín“ vydaného na príslušný rok. 
 
 Realizačné výstupy 
 
Zosúladenie terminológie.  
 
Získanie údajov o:  
-  vykonaných previerkach zameraných na plnenie opatrení na ochranu zdravia pri práci s      
   toxickými látkami a zmesami, 
-  klasifikácii látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1272/2008/EHS,     
   o oboznámení sa zamestnancov s kartami bezpečnostných údajov (KBÚ) a o expozičných  
   scenároch a stanovených DNEL a DMEL v KBÚ 
-  vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými a toxickými  
   látkami a zmesami (na základe skúšky pred komisiou a bez vykonania skúšky na základe  
   overenia dĺžky odbornej praxe),  
-  vydaných osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na  
    profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na  
    profesionálne použitie, 
-   mimoriadnych situáciách a haváriách a ich dôsledkoch.  
 
Dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície 
zamestnancov a obyvateľstva toxickým látkam a zmesiam. Overenie formou kontrolných 
listov informovanosti zamestnancov.  
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V roku 2022 pripraviť vecné návrhy zmien v legislatíve na zapracovanie povinnosti praktickej 
prípravy na prácu s vybranými toxickými látkami a prípravkami .  
 
2.1.3 Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov vrátane 
azbestu a z látok poškodzujúcich reprodukciu a narúšajúcich endokrinný systém  
 
Anotácia 
 
Uplatňovanie legislatívnych úprav - nariadenia vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym 
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 253/2006 Z. z. o 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu 
pri práci, harmonizovaných s právom Európskych spoločenstiev, pri výkone ŠZD. 
Vyhľadávať pracovné postupy a technológie s použitím chemických karcinogénov a 
mutagénov. Zamerať sa aj na vyhľadávanie a posudzovanie expozície látkam poškodzujúcim 
reprodukciu, ktoré sú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1272/2008/EHS 
v rámci svojej triedy nebezpečnosti zaradené v kategórii 1A alebo 1B a na látky narúšajúce 
endokrinný systém. Objektivizovať expozíciu, zavádzať nové meracie a hodnotiace metódy 
expozície týmto látkam (BET, priame, nepriame). Vytvárať a viesť databázu organizácií, 
v ktorých sú zamestnanci vystavení karcinogénnym a mutagénnym faktorom a pracovným 
procesom s rizikom chemickej karcinogenity. Cielene vyhľadávať pracovné procesy súvisiace 
so zvýšenou expozíciou azbestu (búracie, stavebné činnosti) a nariaďovať účinné opatrenia 
na minimalizáciu expozície zamestnancov a obyvateľstva a na zvyšovanie uvedomovania si 
súvisiacich zdravotných rizík a možností účinnej prevencie.  
 
Realizačné výstupy  
 
Získavať aktuálne údaje: 
 
 -  o počtoch zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce s karcinogénnymi a mutagénnymi  
    faktormi podľa kategórií rizika v jednotlivých organizáciách, okresoch, regiónoch a v SR,  
-   o vývoji zmien a trendov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, 
-   o jednotlivých organizáciách, v ktorých sa pracuje s karcinogénnymi a mutagénnymi  
    faktormi a kde sa vyskytujú pracovné procesy s rizikom chemickej karcinogenity, 
-   doplniť údaje o látkach poškodzujúcich reprodukciu a látkach narúšajúcich endokrinný  
    systém, 
-  dosiahnuť zvýšenie miery uvedomenia si zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície  
    zamestnancov a obyvateľstva karcinogénnym a mutagénnym faktorom vrátane azbestu ako  
    aj z expozície látkam poškodzujúcim reprodukciu a látkam narúšajúcim endokrinný systém. 
 
Zameriavať sa aj na búracie a rekonštrukčné práce pri odstraňovaní azbestových materiálov 
v exteriéroch aj v interiéroch budov. Pozornosť venovať odstraňovaniu a opravám 
odpadových a kanalizačných rúr z azbestových materiálov v bytových jadrách v budovách na 
bývanie. 
 
Overenie formou kontrolných listov informovanosti zamestnancov. 
 
V roku 2022 pracovať na zjednotení postupov pri kategorizácii rizika a zaraďovaní prác 
do kategórií jednotlivými RÚVZ v SR s cieľom odstrániť nejednotnosť v posudzovaní. 
Prehodnotiť situáciu z hľadiska expozície karcinogénom a mutagénom pri práci v súvislosti 
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so zmenami limitov a so  sprísňovaním požiadaviek na účinnú ochranu zdravia pri práci  
vrátane kontroly používania primeraných OOPP.   
 
 
2.2 INTERVENCIE NA PODPORU ZDRAVIA PRI PRÁCI  
 
Gestor ÚVZ SR  
 
Cieľ  
Napomôcť zlepšovaniu zdravotného stavu zamestnancov usmerňovaním realizácie 
intervenčných programov, vedením informačných kampaní, cieleným poradenstvom pre 
zamestnávateľov a zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci a spolupráci 
s PZS.  
 
Špecifické ciele 
-    navrhovať a usmerňovať realizovanie intervenčných aktivít zameraných na znižovanie  
     zdravotných rizík zo životného štýlu, z práce a z pracovného prostredia,  
- navrhovať a usmerňovať zlepšovanie pracovného prostredia a zdravotného stavu 

zamestnancov v spolupráci so zamestnávateľmi, SZČO a PZS (prostredníctvom poradní 
zdravia pri RÚVZ v SR, projektu Zdravé pracoviská, a i.),  

- poskytovať odborné poradenstvo zamestnávateľom a zamestnancom zamerané 
na prevenciu zdravotných rizík a ochranu zdravia pri práci s osobitným zameraním na malé 
a stredné podniky, 

- zapájať sa do európskych informačných kampaní vedených európskymi inštitúciami, 
zameraných na informovanie o povinnostiach zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci, 
komunikovanie o zdravotných rizikách z faktorov práce a pracovného prostredia, hľadanie 
efektívnych spôsobov ochrany a podpory zdravia pri práci a realizáciu vhodných 
preventívnych opatrení, 

- realizovať regionálne aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ochrane a podpore 
zdravia pri práci v spolupráci s mestami, zamestnávateľmi, 

- zvyšovať odbornú a technickú vybavenosť pracovísk na poskytovanie odborného 
poradenstva a vykonávanie objektívnych zisťovaní, priebežne zvyšovať efektívnosť 
pracovných postupov, 

- zabezpečiť informovanie verejnosti, zamestnávateľov a zamestnancov o kombinovanom 
pôsobení faktorov z práce, pracovného prostredia a faktorov životného štýlu, a o možnosti 
zosilňovania až znásobenia ich negatívnych účinkov na zdravie,  

- zlepšiť prevenciu chorôb z povolania prostredníctvom médií zverejňovaním informácií o 
trendoch vývoja rizikových prác na národnej a regionálnej úrovni spolu s príčinami ich 
vzniku a informácií o výskyte a trendoch vývoja chorôb z povolania v Slovenskej 
republike spolu s príčinami ich vzniku, 

- zabezpečiť informovanie verejnosti, zamestnávateľov a zamestnancov prostredníctvom 
médií o možnostiach ochrany a podpory zdravia pri práci a pri zmene návykov v spôsobe 
života na vytváranie psychickej, fyzickej a sociálnej pohody a zabezpečiť, aby verejnosť 
bola včas informovaná o nových predpisoch na ochranu zdravia pri práci,  

- intenzívne medializovať a propagovať význam ochrany zdravia pri práci a činnosť orgánov 
verejného zdravotníctva tak, aby sa táto oblasť (v aspektoch prevencie i represie) lepšie 
dostala do povedomia zamestnávateľov, zamestnancov a ďalších subjektov, 



Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2022 a ďalšie roky 
 

- vydávať odborné príručky, informačné a propagačné materiály pre zamestnávateľov a 
zamestnancov na účely propagácie tém ochrany zdravia pri práci a právnych predpisov na 
ich lepšie pochopenie a uplatňovanie, 

- informovať odbornú a laickú verejnosť o otázkach ochrany zdravia pri práci 
prostredníctvom odborných konferencií a seminárov vrátane vedeckých a medzinárodných, 
ktoré budú odborne garantovať vzdelávacie a výskumné inštitúcie.  

  
Etapy riešenia rok 2022 a ďalšie roky 
 
 
 2.2.1 Zdravé pracoviská 
 
Riešiteľské pracoviská  
 
Vybrané RÚVZ v SR 
 
 Anotácia  
 
Prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu zamestnancov prostredníctvom aktivít poradní 
zdravia, propagovať u zamestnávateľov intervenčné programy. Zamerať sa na kombinovaný 
vplyv zdraviu škodlivých faktorov práce, pracovného prostredia a životného štýlu. Osobitne 
poskytovať poradenstvo malým a stredným podnikom a samostatne zárobkovo činným 
osobám (SZČO). Realizovať regionálne aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o ochrane 
a podpore zdravia pri práci v spolupráci s mestami, zamestnávateľmi. Vychádza sa z 
poznatku, že zamestnanec, ktorý je informovaný a vzdelaný o spôsobe a miere rizika, sa 
správa tak, že miera jeho zdravotného rizika sa významne zníži. Usmerňovať PZS v SR. 
 
Realizačné výstupy 
 
Zvýšenie informovanosti o vzájomne pôsobiacich faktoroch práce a životného štýlu. 
 
Údaje o prebiehajúcich intervenčných programoch v podnikoch, počty podnikov a osôb 
zapojených do programov podpory zdravia pri práci. 
 
Údaje o počtoch podnikov zapojených do projektu a konkrétne informácie o každom podniku: 
prevádzka, výrobné zameranie, realizované výkony v rámci projektu a ich výsledky, 
objektivizácie faktorov práce a pracovného prostredia, intervenčné aktivity zamerané na 
ochranu a podporu zdravia pri práci.  
 
Údaje o regionálnych aktivitách zameraných na zvýšenie povedomia o ochrane a podpore 
zdravia pri práci v spolupráci s mestami, zamestnávateľmi.  
 
Meranie účinnosti programov meraním prevalencie rizikových faktorov v skupinách 
pracujúcej populácie.  
 
 
2.2.2 Európska informačná kampaň Európskej agentúry pre BOZP (OSHA Bilbao) 
zameraná na prevenciu zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci 
 
Riešiteľské pracoviská RÚVZ v SR 



Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2022 a ďalšie roky 
 

Anotácia  
 
Realizovať informačné aktivity pre zamestnávateľov a zamestnancov, zamerané na prevenciu 
zdravotných a bezpečnostných rizík pri práci podľa aktuálne vyhlásenej témy kampane. 
Aktívne sa zapojiť do Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade 
potreby spolupracovať s orgánmi inšpekcie práce a NIP (národné kontaktné miesto OSHA) a 
realizovať spoločné previerky podľa aktuálnej témy kampane. 
 
Realizačné výstupy 
  
Údaje o realizovaných intervenčných a informačných aktivitách zameraných na aktuálnu 
tému kampane. 
Informácie o aktivitách v rámci Európskeho týždňa BOZP.  
Informácia o spolupráci s orgánmi inšpekcie práce a NIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


