
Koncepcia v odbore Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 

 

Koncepciu vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – vestník MZ SR 
čiastka 12-19, dňa 26.03.2008, ročník 56, normatívna časť č. 15. 

Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia je medicínsky odbor, ktorý sa usiluje 
o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolení, 
o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolávanú pracovnými podmienkami, o ochranu 
zamestnancov v zamestnaní pred rizikami spôsobenými faktormi škodlivými pre zdravie, 
o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým 
a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. 

Hlavné zameranie a predmetom činnosti odboru je: 

- skúmanie príčin hromadne a jednotlivo sa vyskytujúcich ochorení a poškodení 
zdravia podmienených prácou 

- sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, 
podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci 

- usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení 
zdravia stanovením a presadzovaním národných stratégií, priorít a zdravotných 
programov v záujme zdravia zamestnancov 

- ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia ľudí pri práci 

- výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru orgánmi verejného 
zdravotníctva nad ochranou pri práci vrátane činnosti pracovnej zdravotnej služby. 

 

Náplň práce a hlavné úlohy odboru 

- sledovať bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na 
zdravie zamestnancov 

- sledovať podmienky práce osobitných skupín zamestnancov 

- analyzovať a hodnotiť príčiny vedúce k poškodeniu zdravia faktormi práce 
a pracovného prostredia 

- navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok 

- presadzovať opatrenia na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci 

- usmerňovať programy efektívnej ochrany zdravia pracujúcej populácie, podieľať 
sa na ich realizácii a na vyhodnocovaní výsledkov 



- odborne usmerňovať fyzické a právnické osoby pri vytváraní zdravých pracovných 
podmienok 

- kontrolovať a usmerňovať prácu tímov pracovnej zdravotnej služby 

- overovať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti určených právnymi predpismi 

- spolupracovať s odborom klinického pracovného lekárstva a toxikológie 

- prešetrovať podozrenie na chorobu z povolania 

- určovať kritériá zdravých pracovných podmienok a pripravovať návrhy právnych 
predpisov 

- kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

- vykonávať posudkovú činnosť 

- využívať represívne opatrenia pri zistení situácie ohrozujúcich zdravie 

- spolupracovať s orgánmi verejnej správy a inými inštitúciami 

- vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke 
organizácie 

- pracovať v poradných zboroch  hlavného odborníka hlavného hygienika SR pre 
odbor PPL a ďalších odborníkov 

- spolupracovať pri ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov 

- viesť registre rizikových prác a odborne spôsobilých osôb na činnosti určené 
legislatívnymi predpismi 

- uchovávať zdravotné záznamy a záznamy o expozícii zamestnancov 

- poskytovať poradenstvo pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike 
ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci 

- spolupracovať s MZ SR v problematike ochrany zdravia proti chemickým 
hrozbám a zbraniam. 

 

Rozvoj v odbore  

 Ďalšie smerovanie je zamerané na dosiahnutie vyššej kvality zdravia a predĺženie 
života obyvateľov Slovenska v súlade s cieľmi dlhodobo rozvíjaných a uplatňovaných 
programov, projektov a kampaní verejného zdravotníctva na úseku zdravia pri práci. 

 


