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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „FSEV 
UK“ alebo „fakulta“) vydáva pre zamestnancov na pracoviskách FSEV UK pokyny za účelom 
vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci s ohľadom na charakter práce a na 
pracovné podmienky na pracovisku. 
 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Lekárske preventívne prehliadky sa vo vzťahu k práci vykonávajú 
 
a) Pri prácach, pri ktorých sa vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť v intervaloch podľa osobitného 
predpisu,  
b) pred nástupom do práce,  
c) v súvislosti s výkonom určitej práce počas trvania pracovného pomeru,     
d) pri pracovnej činnosti tretej a štvrtej kategórie jedenkrát ročne,  
e) úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nariadiť 
zamestnávateľovi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa 
výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo zdravotné riziká alebo dôjde k závažným 
zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci, 
f) pri ukončení pracovného pomeru . 
 
 

Čl. II 
Vstupné, periodické, výstupné a iné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci na 

pracoviskách FSEV UK 
 
1) Vstupné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci 
 

o  Na pracoviskách FSEV UK sú povinní mať absolvovanú vstupnú lekársku prehliadku vo vzťahu  k práci 
zamestnanci/pracovné profesie uvedené v prílohe č.1. 

o Posielanie novoprijatých zamestnancov na vstupné lekárske prehliadky zabezpečuje oddelenie 
personálnej práce. 

o Záznamy o výsledkoch lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov uchováva 
oddelenie personálnej práce v osobnom spise zamestnancov. 

o Zamestnávateľ je následne povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich 
zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa lekárskeho 
posudku. 
 
 
2) Periodické lekárske prehliadky vo vzťahu k práci 
 

o  Na pracoviskách FSEV UK sú povinní absolvovať periodickú lekársku prehliadku vo vzťahu  k práci 
zamestnanci/pracovné profesie uvedené v prílohe č.1. 

o Posielanie zamestnancov na periodické lekárske prehliadky zabezpečuje oddelenie personálnej práce. 
o Oddelenie personálnej práce následne informuje dotknutých vedúcich pracovísk a jednotlivých oddelení 

na FSEV UK o výsledkoch z vykonaných periodických lekárskych prehliadok. Vedúci následne zaraďujú 
dotknutých zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a zdravotnú spôsobilosť na 
prácu. 

o Záznamy z periodických lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci zamestnancov uchováva oddelenie 
personálnej práce v osobnom spise zamestnancov. 

o  Bezpečnostný technik bude vykonávať minimálne 1x za 12 mesiacov kontrolu zameranú na 
vykonávanie lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a za týmto účelom  bude komunikovať 
s oddelením personálnej práce. 
 
 
3) Výstupné a iné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci 
 
Zamestnávateľ môže podľa § 6 odst. 1, písmeno o, písmeno q, Zákona č. 124/2006 Z. z. poslať 
zamestnanca na výstupnú a inú lekársku prehliadku vo vzťahu k práci. 



 
 
4) Uchovávanie záznamov z preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci  
 
Záznamy z  lekárskych prehliadok  vo vzťahu k práci zamestnancov sa uchovávajú na oddelení 
personálnej práce v osobných spisoch zamestnanca počas trvania pracovného pomeru. Po skončení 
pracovného pomeru zostáva evidencia v osobných spisoch zamestnancov počas celej doby archivácie 
osobných spisov v zmysle Registratúrneho poriadku UK. 
 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Tieto pokyny nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.12. 2022 a vzťahujú sa na všetkých zamestnancov na 
pracoviskách FSEV UK. 
2) Prechodná doba pre splnenie povinností ustanovených v článku 2 tohto predpisu pre zamestnancov 
a zamestnankyne v pracovnom pomere s FSEV UK je do 31.1.2023. Za splnenie povinnosti sa považuje 
dátum predloženia dokladu na Personálne oddelenie Dekanátu FSEV UK.  
3) Neoddeliteľnou súčasťou pokynov je Príloha č. 1.: 
Zoznam pracovných činností s povinným posúdením zdravotnej spôsobilosti na pracoviskách FSEV UK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            doc. PhDr. JUDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r. 
                                                                                                               dekanka fakulty 

 
 
 

 
Vypracoval:  
Mgr. Michal Stegena, ABT a TPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1 
Zoznam pracovných činností s povinným posúdením zdravotnej spôsobilosti na pracoviskách FSEV UK 

 
Druh lekárskej prehliadky: VSTUPNÁ  
Pracovná činnosť/profesia alebo iný 

špecifický dôvod pre posúdenie 
zdravotnej spôsobilosti 

 
Termíny lekárskych 

prehliadok 

 
 

Súvisiace predpisy a podmienky 
 
Strážnik – informátor na  vrátnici 

 
Pred nástupom do zamestnania. 

 
Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, odst. 1, písmeno o 

Údržbár viacerých profesií Pred nástupom do zamestnania. Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, odst. 1, písmeno o 
Prevádzkový  elektrikár Pred nástupom do zamestnania. Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, odst. 1, písmeno o 
Záhradník Pred nástupom do zamestnania. Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, odst. 1, písmeno o 
Kurič plynových zariadení Pred nástupom do zamestnania. Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, odst. 1, písmeno o 

 

Druh lekárskej prehliadky: PERIODICKÁ 
Pracovná činnosť/profesia alebo iný 

špecifický dôvod pre posúdenie 
zdravotnej spôsobilosti 

 
Termíny lekárskych 

prehliadok 

 
 

Súvisiace predpisy a podmienky 
Tehotné ženy, do 9 mesiacov po 

pôrode a dojčiace. 
Podľa posúdenia rizikových 

faktorov na pracovisku. 
Zákon č. 124/2006 Z.z.,  

§ 6, odst. 1, písmeno o), q) 
Zamestnanci so zmenenou pracovnou 
schopnosťou. 

 
Podľa posudku od lekára. 

 
Zákon č. 124/2006 Z.z., § 6, odst. 1, písmeno o 

Vodiči, ktorí sú držitelia vodičského 
oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D a DE. (nad 65 rokov) 

 
1 krát za 5 rokov 

 
 

§ 87 Zákona 8/2009 Z.z. 

Práca so zobrazovacími jednotkami. Pri zrakových ťažkostiach § 7 NV SR 276/2006 Z.z. 
Nočná práca. 
 
Strážnik – informátor na  vrátnici 

1 krát za rok Zákonník práce §98 

Osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy 
(kuriči). 
 
Kurič plynových zariadení 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 
Činnosť revízneho technika vyhradených 
technických zariadení tlakových. 
 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 
Činnosť revízneho technika vyhradených 
technických zariadení plynových. 
 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 
Činnosť osoby na opravu vyhradených 
technických zariadení plynových s 
vysokou mierou ohrozenia (skupina A) 
pracujúcich s nebezpečnými plynmi. 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 
Činnosť elektrotechnika, samostatného 
elektrotechnika a elektrotechnika na 
riadenie činností alebo na riadenie 
prevádzky na vyhradených technických 
zariadeniach elektrických. 
 
Prevádzkový  elektrikár 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 

Činnosť revízneho technika vyhradených 
technických zariadení elektrických. 
 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 
Činnosť osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m 
a viac nad povrchom zeme pomocou 
špeciálnej horolezeckej a speleologickej 
techniky. 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 
Činnosť osoby na obsluhu ručnej 
motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a 
ručnej motorovej reťazovej píly pri inej 
činnosti. 

Najneskôr do piatich rokov odo 
dňa vykonania predchádzajúcej 

lekárskej preventívnej prehliadky 
vo vzťahu k práci. 

 
 
 

Zákon č. 124/2006 Z.z., § 16, odst. 6 



 


	Záverečné ustanovenia

