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V roku 2017 s účinnosťou od roku 2019 bola zavedená pre zamestnávateľov nová povinnosť každoročne do 15. 

januára oznamovať príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov 

vykonávajúcich prácu zaradenú do II. kategórie z hľadiska rizikovosti práce a to podľa stavu k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

V súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bol minulý rok prijatý zákon novelizujúci viaceré zákony 

(198/2020 Z. z.), ktorým bola táto povinnosť v celom rozsahu zrušená a to s účinnosťou od 21. júla 2020. 

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov však naďalej zostáva povinnosť zamestnávateľa predkladať 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou návrhy na zaradenie 

prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a návrhy na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo 

štvrtej kategórie podľa § 31 ods. 6 zákona. Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. 

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. 

Ako doteraz zamestnávateľ má tiež povinnosť viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov, ktorí 

vykonávajú prácu zaradenú do II., III. alebo IV. kategórie podľa hodnotenia zdravotných rizík. Kategorizáciu 

prác z hľadiska rizikovosti upravuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Zaradenie zamestnancov do kategórie rizikovosti prác sa posudzuje individuálne, podľa podmienok každého 

zamestnávateľa osobitne. Problematiku zaradenia konkrétnych prác do tejto kategorizácie odporúčame 

konzultovať s odborníkmi z oblasti BOZP. 

Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, 

posúdenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch 

kategórií. 

Do I. kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a 

pracovného prostredia alebo miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je 

akceptovateľná. 

Do II. kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale 

nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Nepriaznivá 

odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia zahŕňa neočakávanú alebo 

nepredpokladanú reakciu organizmu, a to vo forme príznaku alebo odlišného znaku vrátane zmenených 

laboratórnych hodnôt, alebo zmenených funkčných schopností organizmu v súvislosti s expozíciou danému 

faktoru práce a pracovného prostredia. Sú to práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia 

neprekračujú limity alebo kritériá ustanovené osobitnými predpismi. Miera zdravotného rizika z expozície 

faktorom práce a pracovného prostredia je vyššia ako u obyvateľov, ale je tolerovateľná. 

 



 

Do III. kategórie sa zaraďujú práce s vysokou mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce 

a pracovného prostredia, pri ktorých 

a) expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia nie je znížená technickými opatreniami 
alebo organizačnými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné 
vykonať iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, 

b) je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami 
alebo organizačnými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale 

1. vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie, 
alebo 

2. zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom, 

c) nie sú ustanovené limity, ale nepriaznivá odpoveď organizmu poukazuje na možné špecifické pôsobenie 
faktorov práce a pracovného prostredia a expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u 
zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia. 

 

Do IV. kategórie sa zaraďujú len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, práce s veľmi vysokou 

mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia; sú to práce, 

a) pri ktorých nie je možné znížiť technickými opatreniami alebo organizačnými opatreniami expozíciu 
zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov a expozícia 
faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje kritériá na zaradenie práce do tretej kategórie a je 
potrebné vykonať iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, 

b) ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej 
kategórie, ale 

1. vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko 
poškodenia zdravia, alebo 

2. zisťujú sa zdravotné zmeny u zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom. 

 

Evidencia zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do II., III. alebo IV. kategórie obsahuje nasledovné 

údaje: 

a) názov pracoviska, 

b) názov profesií, 

c) faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a kategóriu práce osobitne pre 
jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, 

d) výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia 
pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané. 



 

 

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať niektoré povinnosti pri ochrane zdravia pri 

práci (vrátane vyššie uvedených), ak v zákone nie je ustanovené inak. 

Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej 

situácie. 

Viac informácii nájdete aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=73 

 

 

 

Mgr. Martina Poliačiková 

Advokát 

 

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

E: martina.poliacikova@r-p.sk 
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RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 

Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z. z. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa slovenského práva. 

 

Sídlo:   

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Slovenská republika 

Tel. číslo: +421 (0)2/32 33 34 44 

Fax. číslo: +421 (0)2/32 33 34 43 

Email: office-ba@r-p.sk 

IČ DPH: SK2022827620  

 

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58431/B, IČO: 36 863 360. 

Zapísaná do zoznamu Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK”) dňa 4. júna 2009. 

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o 

advokácii v znení neskorších predpisov vzniklo na základe zápisu spoločnosti do príslušného zoznamu vedeného SAK so sídlom Kolárska 

4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. 

Spoločnosť poskytuje advokátske služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými 

predpismi SAK na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je 

príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla spoločnosti v súlade so slovenskými právnymi predpismi.  

Zodpovednosť za škodu spôsobenú spoločnosťou pri poskytovaní právnych služieb je upravená zákonom č. 586/2003 Z.z.  

Zodpovednosť spoločnosti za škodu je poistená poisťovateľom Starr Europe Insurance Limited, sídlo poisťovateľa: Dragonara Business 

Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St. Julians STJ 3141, Maltská republika, registračné číslo: C 85380, konajúca v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu. Organizačná 

zložka je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, s registrovaným sídlom na adrese: 

Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Poistená činnosť: poskytovanie právnych a odborných služieb, č.z.: 7707024612. Limit 

poistného plnenia: 15 000 000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania. 

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s 

vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení.  

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti.  

Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať v mieste jej sídla.  
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