
Odbor preventívneho pracovného lekárstva  
 

(1) Odbor preventívneho pracovného lekárstva (ďalej len „OPPL“) plní úlohy štátu v ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti s podporou a udržaním telesnej, duševnej 

a sociálnej pohody zamestnancov, s prevenciou zmien zdravia zamestnancov vplyvom 

pracovných podmienok, s ochranou zamestnancov v zamestnaní pred rizikami 

spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, so zaradením zamestnancov do pracovného 

prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a s ich 

udržaním v tomto prostredí, s prispôsobením práce človeku.  

(2) OPPL plní úlohy: 

- v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, výkonu štátneho 

zdravotného dozoru podľa zákona 355/2007 Z.z. a štátneho zdravotného dozoru 

podľa zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 

- skúma príčiny profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia  podmienených 

prácou, 

- sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a 

zdravím ľudí pri práci, 

- usmerňuje celospoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia 

presadzovaním národných stratégií, priorít a programov na ochranu, podporu a rozvoj 

verejného zdravia zamestnancov, vrátane zamestnancov, 

- výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci a činnosti pracovnej 

zdravotnej služby, stanoviská pre iné orgány štátnej správy v oblasti posudzovania 

vplyvov pracovného prostredia na zdravie ľudí, spoluprácu s inými orgánmi štátnej 

správy a samosprávy, s inými rezortami a inštitúciami, 

- sleduje bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie 

zamestnancov, 

- sleduje podmienky práce osobitných skupín zamestnancov (zamestnanci vykonávajúci 

rizikové práce, zamestnanci so zníženou schopnosťou, mladiství, tehotné, dojčiace 

ženy...), 

- na krajskej úrovni formou expertíznej činnosti, poradenstva, činnosti komisie na 

preskúšanie odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami 

a zmesami a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti metodického vedenia 

a koordinácie Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Trenčianskom kraji. 

 

(3) OPPL sa člení na:  

- Oddelenie sledovania zdravotného stavu zamestnancov 

- Oddelenie štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách 

 

(4) Činnosť oddelenia sledovania zdravotného stavu zamestnancov je zamerané na: 

- sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami 

práce a zdravím ľudí pri práci, 

- skúmanie príčin profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia podmienených 

prácou, 

- prešetrovanie a posudzovanie pracovných podmienok a spôsobu práce pri podozrení na 

chorobu z povolania vrátane prešetrovania podmienok práce a fyzickej pracovnej 

záťaže pri podozrení na profesionálne ochorenia podporno-pohybového aparátu 

končatín a chrbtice z preťaženia, 

- realizáciu programov a projektov na ochranu zdravia (zdravé pracoviská, prevencia 

ochorení podmienených prácou), 



- výkon štátneho zdravotného dozoru, s osobitným zameraním na pracoviská s fyzickou, 

tepelnou a psychickou záťažou pri práci, 

- prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva na uvedenie 

pracovných priestorov do prevádzky - chránené pracoviská pre osoby so zdravotným 

postihnutím, pracoviská so zobrazovacími jednotkami, pracoviská s biologickými 

faktormi, práca s bremenami, 

- prípravu podkladov a vecných pripomienok k novým legislatívnym úpravám v oblasti 

ochrany zdravia pri práci, 

- konzultácie a poradenstvo pri aplikácii legislatívnych úprav do praxe, 

- konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby, 

- koordináciu a spoluprácu na činnosti poradne zdravia v ochrane zdravia pri práci. 

 

(5) Činnosť oddelenia štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách je zameraná na:  

- výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách, vrátane posudkovej činnosti, 

vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstraňovanie nedostatkov, 

- organizáciu a zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti pre prácu s veľmi toxickými 

a toxickými látkami a zmesami v rámci Trenčianskeho kraja a vydávanie osvedčení o 

odbornej spôsobilosti, 

- stanoviská pre iné orgány štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov pracovného 

prostredia na zdravie ľudí, 

- poradenskú, konzultačnú a posudkovú činnosť pre právnické a fyzické osoby k 

problematike nebezpečných chemických faktorov – veľmi toxických a toxických látok 

a zmesí, karcinogénov, vrátane azbestu, rizikových prác, zdravotného dohľadu, 

- vedie register rizikových prác na regionálnej úrovni, 

- konzultácie a poradenstvo v oblasti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby, 

- spoluprácu s Inšpektorátom práce v Trenčíne na realizácii spoločných previerok RÚVZ 

v Trenčianskom kraji podľa dohodnutej problematiky a zabezpečenie pravidelných 

spoločných pracovných stretnutí, 

- na riešenie úloh v rámci programov a projektov úradov verejného zdravotníctva 

vyhlásených hlavným hygienikom SR. 

 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva (OPPL)  
0911 989 825 
0904 902 783 

Ľubomíra Slemenská, MUDr. 
Vedúca OPPL 
Vedúca Oddelenia sledovania zdravotného stavu zamestnancov 

tn.slemenska@uvzsr.sk  032/6509524 

 Mgr. Martina Poradová, MPH tn.hluk@uvzsr.sk  032/6509529 

 Mgr. Adriana Bajzová tn.ppl1@uvzsr.sk  032/6509527 

 Ľubica Marčeková tn.ppl4@uvzsr.sk  032/6509526 

Mgr. Petra Znášiková 
Vedúca Oddelenia štátneho zdravotného dozoru na 
pracoviskách 

tn.ppl5@uvzsr.sk  032/6509527 

Ing. Štefan Škvarka tn.ppl3@uvzsr.sk  032/6509528 

Mgr. Jana Motolová 
tn.ppl@uvzsr.sk 

 
032/6509526 

Mgr. Lukáš Raška tn.ppl8@uvzsr.sk  032/6509526 

Mgr. Zuzana Riečičiarová tn.ppl6@uvzsr.sk   

Monika Klačmanová tn.ppl7@uvzsr.sk  032/6509526 
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