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 v znení neskorších  predpisov.

Pracovná zdravotná služba (§ 30a – 30g)
Pracovná zdravotná služba je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú rizikové práce, je povinný zabezpečiť
pre týchto zamestnancov zdravotný dohľad výlučne tímom pracovnej zdravotnej služby
(povinnosť zamestnávateľa od 1.7.2006).

Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2,
je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov najneskôr 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

• pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2
Zamestnávateľ môže zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami vlastnými zamestnancami niekoľkými spôsobmi, a to okrem tímu pracovnej zdravotnej služby aj:

- samostatne lekárom (so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo,  klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia (KPLaT), preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia (PPLaT), služby zdravia pri práci, hygiena práce a pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia),

- samostatne verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, iným zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok alebo hygiena životných alebo pracovných podmienok, alebo

- samostatne bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Novou povinnosťou zamestnávateľa je, ak zabezpečuje činnosť pracovnej zdravotnej služby vlastnými odbornými zamestnancami, musí túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. náležitosti ohlásenia nie sú súčasťou zákona.









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

• pracovná zdravotná služba pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 2, okrem fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby aj:

- fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo, KPLaT, PPLaT, služby zdravia pri práci, hygiena práce a pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia na základe licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydanej Slovenskou lekárskou komorou,

- fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, iným zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok alebo hygiena životných alebo pracovných podmienok alebo je právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a má zodpovedného zástupcu s vyššie uvedeným vzdelaním,

- fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom, alebo

- fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby a má zodpovedného zástupcu, ktorý je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Povinnosťou osoby, ktorá vykonáva dohľad nad pracovnými podmienkami samostatne dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2 je písomne ohlásiť začatie svojej činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR; náležitosti ohlásenia sú súčasťou zákona.


















Návrh vzoru – Ohlásenie o vykonávaní PZS vlastnými zamestnancami

Zabezpečenie  zdravotného dohľadu  vlastnými zamestnancami

Obchodné meno: 
Právna forma:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Počet zamestnancov:                                          z toho žien:

Kategória prác:

Výkon PZS: Vlastnými zamestnancami (vypracovaný interný predpis)

Dátum začatia vykonávania niektorých činností PZS:

Zabezpečenie PZS: (napr. ved. lekár, sestra, vedúci laborant, BT- bezpečnostný technik a pod.)

