
PROGRAMY A PROJEKTY 
 
 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave rieši nasledovné programy 
a projekty: 
 
 

ZNIŽOVANIE MIERY ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
ZAMESTNANCOV Z PRACOVNÉHO PROSTREDIA, 
PRACOVNÝCH PODMIENOK A SPÔSOBU PRÁCE 

 
 
 
  

  CIELE 
 

• zvýšenie odbornej úrovne 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) uplatňovať legislatívne úpravy v oblasti ochrany 
zdravia pri práci vrátane legislatívnych úprav harmonizovaných s právom Európskych 
spoločenstiev 

 
Znižovanie miery zdravotných rizík (rizikové práce) 

• 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 

• prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení rizikových prác (resp. profesií) podľa 
predchádzajúcich legislatívnych úprav 

• v rámci ŠZD sledovať pracovné podmienky zamestnancov, mieru expozície 
zamestnancov a realizáciu náhradných opatrení zo strany zamestnávateľov na 
pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú rizikové práce 

• v rámci výkonu ŠZD sledovať výsledky a intervaly lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci a zaradenie zamestnancov do pracovného procesu na 
základe posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu pracovnou zdravotnou službou. 

 
Znižovanie zdravotných rizík z veľmi jedovatých a jedovatých látok 
a prípravkov 

• uplatňovanie legislatívnej úpravy - nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
v znení nariadenia vlády SR č. 300/2007 Z.z., harmonizovanej s právom Európskych 
spoločenstiev, pri výkone ŠZD 

• cielene kontrolovať zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pri výrobe, 
skladovaní, predaji a zaobchádzaní s veľmi jedovatými a jedovatými látkami 
a prípravkami 

• zabezpečovať poradenstvo a konzultácie pre zamestnávateľov a zamestnancov. 
Získavanie údajov o likvidácii obalov a nepoužiteľných zbytkov od veľmi jedovatých 
a jedovatých látok a prípravkov 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. 

 



Znižovanie zdravotných rizík z karcinogénnych a mutagénnych faktorov 
vrátane azbestu 

• 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 nariadenia vlády SR č. 301/2007 Z.z. 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 

• 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. 

 
Znižovanie psychickej pracovnej záťaže 

• uplatňovanie legislatívnej úpravy – vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou 
pracovnou záťažou  a senzorickou záťažou pri práci, pri výkone ŠZD 

• priebežne prehodnocovať psychickú pracovnú záťaž za účelom zaradenia prác do 
kategórií rizika z hľadiska nadmernej psychickej pracovnej záťaže u vybraných 
profesií 

• prehodnotiť vydané rozhodnutia o určení rizikových prác vo faktore psychická 
pracovná záťaž 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. 

 
Znižovanie výskytu chorôb z povolania z dlhodobého, nadmerného 
a jednostranného zaťaženia  

• uplatňovanie legislatívnych úprav - vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou 
pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci so zameraním najmä na 
požiadavky na miesto výkonu práce, prípustné hodnoty fyzickej záťaže zamestnancov, 
primeranú pracovnú polohu, organizáciu práce, režim práce a odpočinku a ďalšie 
faktory prispievajúce k vzniku predmetných ochorení 

• zdokonalenie systému prešetrovania  podozrení na chorobu z povolania. Zjednotiť a 
skvalitniť hodnotenie pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu práce 
zamestnancov vo vzťahu k výskytu ochorení z dlhodobého nadmerného 
a jednostranného zaťaženia (DNJZ). 

 
Prevencia ochorení chrbtice súvisiacich s prácou a prešetrovanie podozrení 
na iné poškodenia zdravia z práce so zameraním na ochorenia chrbtice 

• uplatňovanie legislatívnych úprav - vyhlášky MZ SR č. 542/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou 
pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci a vyhlášky MZ SR č. 281/2006 
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 



manipulácii s bremenami, najmä na dodržiavanie limitov fyzickej záťaže a hmotnosti 
manipulovaných bremien 

• hodnotenie pracovných polôh pri výkone práce a ďalších prispievajúcich faktorov 
podieľajúcich sa na vzniku ochorení chrbtice. 

 
 
 

ZNIŽOVANIE RIZIKA VZNIKU OCHORENÍ  
PODMIENENÝCH PRÁCOU U ZAMESTNANCOV 
PRI PRÁCI SO ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI 

 
 
 
   CIEĽ 
 

• znížiť riziko vzniku ochorení podmienených prácou a pracovnými podmienkami na 
pracoviskách so zobrazovacími jednotkami (ZJ) u zamestnancov, ktorí vykonávajú 
prácu so ZJ prevažnú časť pracovnej zmeny (t.j. viac ako 4 hodiny denne) 

 
 
 
 
 

ZDRAVÉ PRACOVISKÁ 
 

 

 

 

   CIEĽ 
 

• na základe záverov analýzy zdravotného stavu, spôsobu života zamestnancov a 
výsledkov objektivizácie pracovného prostredia a pracovných podmienok vybraných 
organizácií určiť priority, vypracovať a realizovať intervenčné programy za účelom 
zlepšenia pracovného prostredia a zdravotného stavu zamestnancov. 

 

Realizácia intervenčných aktivít zameraných na ochranu a podporu 
zdravia zamestnancov  vo vybranej organizácii  
 
Príčinné súvislosti nádorových ochorení v pracovnom a životnom prostredí a životný 

štýl 
• Cieľom je sledovať príčinné súvislosti vzniku nádorových ochorení so zameraním na 

ochorenia a nádory pankreasu a pľúc.  
 
 
Nadväzujúca štúdia nádorových ochorení pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho 
systému u pacientov Stredoeurópskej multicentrickej štúdie typu prípad – kontrola 
Epidemiologická štúdia typu prípad - kontrola nadväzuje na štúdiu realizovanú uvedenými 
riešiteľskými pracoviskami v rokoch 1998 – 2003. Štúdia je zameraná na preskúmanie 
najvýznamnejších ukazovateľov podmieňujúcich prežívanie a prognózu pacientov s nádormi 
pľúc a hornej časti tráviaceho a dýchacieho systému v krajinách Strednej a Východnej 
Európy. Práca bude zameraná na preskúmanie faktorov životného štýlu, zdravotných 
zvyklostí, terapeutických postupov, zamestnania, stravovacích zvyklostí a  ich výsledného 
vplyvu na prežívanie pacientov s definovanými onkologickými ochoreniami. 



 
ZVYŠOVANIE ÚROVNE OCHRANY ZDRAVIA 

PRED RIZIKAMI Z CHEMICKÝCH LÁTOK 
 

 

 

 

   CIEĽ 
 

• presadzovanie právnych  predpisov EÚ týkajúcich sa chemických látok a zvyšovanie  
úrovne ochrany zdravia pred rizikami z chemických látok  

 
Špecifické ciele: 

- praktické presadzovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických 
látok (REACH), 

- participovať na prvom spoločnom projekte EHP na presadzovanie predregistrácie 
a registrácie zavedených látok a kariet bezpečnostných údajov  (KBÚ), 

- vybudovanie odborných kapacít verejného zdravotníctva na tvorbu, kontrolu 
dodržiavania a presadzovanie legislatívnych opatrení EÚ a SR na ochranu zdravia 
pred rizikami z chemických látok, 

- zlepšenie medziinštitucionálnej spolupráce národných orgánov v oblasti presadzovania 
právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok  

 
 
 
 
 
MUDr. Soňa Kristiánová 
vedúca odboru preventívneho pracovného lekárstva 


