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Interná norma č. 2/2022

Názov normy: Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach v súvislosti s prácou a 
dohľadom nad zdravím zamestnancov SSŠ EES

Druh normy: normatívna interná inštrukcia

Účel normy: Stanovenie základných pravidiel dohľadu nad zdravím zamestnancov SSŠ EES

Oblasť platnosti: Táto smernica je platná v  rámci Spojená súkromná škola European English School, 
Solivarská 28, Prešov 080 05 a záväzná pre všetkých jej zamestnancov a primerane aj 
pre osoby, ktoré sa so súhlasom riaditeľa školy zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch 
(napr. pedagogickí praktikanti, zamestnanci iného zamestnávateľa zúčastňujúci sa pri 
výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri 
poskytovaní služieb v škole.

Vz ťah k  starš ím 
interným normám 
ESŠ:

Ruší všetky predchádzajúce normy, ktoré slúžili na usmernenie zabezpečenia, 
organizácie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou a dohľadom nad 
zdravím zamestnancov SSŠ EES

Uloženie normy: Sekretariát školy, web-stránka školy, kancelária riaditeľa, zástupkyne riaditeľa SSŠ EES

Oboznámenie sa s 
normou:

Všetci doktnkutí pedagogickí zamestnanci a primerane aj dotknutí žiaci
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Smernica č. 2/2022 SSŠ EES 

Čl. 1  
Predmet úpravy


1) Smernica o preventívnych lekárskych prehliadkach v súvislosti s prácou a dohľadom nad 
zdravím zamestnancov Spojenej súkromnej školy European English School určuje povinnosti 
zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov, zamestnancov pri zabezpečovaní posudzovania 
zdravotnej spôsobilosti na prácu, postupy pri realizácii preventívnych lekárskych prehliadok a 
frekvenciu preventívnych lekárskych prehliadok na Súkromnej spojenej škole European 
English School


Čl. 2 
Definícia pojmov 

1) Zamestnávateľ – Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, 080 05 
Prešov. (ďalej iba škola)


2) Zamestnanci - pre účely tejto smernice sa za zamestnancov považujú všetci zamestnanci, 
ktorí sú v  zmluvnom pracovnom pomere so školou, ako aj pedagogickí i nepedagogickí 
pracovníci, ktorí majú so školou uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, ale aj zamestnanci 
dodávateľských organizácií, ktoré sú so školou v obchodnom styku.


3) Vedúci zamestnanci - zamestnanci, ktorí riadia niektorý z útvarov alebo oddelení školy.

4) Choroba z povolania - choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením zaradená do 

zoznamu chorôb z povolania, podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

5) Lekársky posudok - záver posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

6) Pracovné prostredie - pracovisko a faktory vyskytujúce sa na pracovisku alebo súvisiace s 

vykonávanou prácou, ktoré sú prevažne mimo možnosti bezprostrednej regulácie 
zamestnancami a môžu ovplyvňovať ich zdravie a pohodu, prípadne ich konanie.


7) Prevencia - systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti 
zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z 
práce a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia 
zamestnanca.


8) Preventívna lekárska prehliadka na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v 
súvislosti s prácou je vykonávaná z dôvodu posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca 
vykonávať požadovanú konkrétnu pracovnú činnosť zamestnávateľom.


Čl. 3 
Zodpovednosť a právomoci 

1) Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných v smernici.

2) Za spracovanie a  aktualizáciu tejto smernice je zodpovedný verejný zdravotník. Za realizáciu 
tejto smernice v praxi je zodpovedný riaditeľ školy a primerane zodpovední aj všetci vedúci 
zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia.
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3) Všetci zamestnanci sú povinní preukázateľne oboznámiť sa s touto smernicou a dodržiavať jej 
ustanovenia. Táto smernica je záväzná pre každého zamestnanca, kedy bol s ňou 
oboznámený.

4) Riaditeľ školy je povinný zaistiť umiestnenie tejto smernice na takom mieste, aby bola 
zamestnancom verejne prístupná.

Čl. 4 
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 

1) Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia 
zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej 
preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnanca :
1

a) pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku

b) ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,

c) ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej 

kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,

2) Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na 

účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje osobitný predpis.

3) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávateľom 

poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a 
výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.


4) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú v ambulancii u lekára, 
ktorého určí zamestnávateľ.


5) Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú, aby sa zistili podozrenia na 
zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k vykonávanej práci alebo aby sa zistili kontraindikácie na 
vykonávanie práce a odporúčali vhodné opatrenia na ochranu zdravia zamestnanca, alebo 
opodstatnenosť jeho preradenia na inú prácu a poskytnutie pracovnej rehabilitácie. Lekárske 
preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú:

a) pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo 

pred začatím výkonu práce - vstupná lekárska preventívna prehliadka

b) v súvislosti s výkonom práce - periodická lekárska preventívna prehliadka (pravidelné 

a priebežné sledovanie zdravotného stavu zamestnanca)

c) pred každou zmenou pracovného zaradenia,

d) pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri 

skončení výkonu práce zo zdravotných dôvodov - výstupná lekárska prehliadka

e) po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to 

zamestnanec požiada bývalého zamestnávateľa, u ktorého vykonával prácu s rizikovými 
faktormi s neskorými následkami na zdravie - následná lekárska prehliadka


6) Úrad verejného zdravotníctva alebo príslušný orgán 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 riziko, alebo 
dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov, vo vzťahu k vykonávanej práci, 
alebo sa vyskytnú zmeny zdravotného stavu u niekoľkých zamestnancov, ktoré je možné dať 
do súvislosti s pracovnými podmienkami.


7) Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo 
vzťahu k práci, 

a) ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, 


 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 30e.1
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b) po dlhodobej práceneschopnosti, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a 
povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu 
k práci


8) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred 
uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu a po skončení 
pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu uhrádza zamestnávateľ, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak.


9) Zamestnanec je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. 
2

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí sú so zamestnávateľom 
v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu a primerane aj pre osoby, ktoré sa 
so súhlasom riaditeľa školy zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch (napr. Pedagogickí 
praktikanti, zamestnanci iného zamestnávateľa zúčastňujúci sa pri výchove a vzdelávaní, pri 
činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb v škole).


2) Smernica nadobúda účinnosť dňom podpísania riaditeľom školy a  zamestnaneckým 
dôverníkom.


3) Smernica bola vypracovaná verejným zdravotníkom. (Mgr. Mária Molčánová, 
molcanova.maria@3fin.sk)


4) Smernica bude zverejnená obvyklým spôsobom a bude dostupná na sekretariáte školy, web-
stránke školy, v kancelárii riaditeľa, ako aj v kancelárii zástupkyne riaditeľa SSŠ EES.


V Prešove, 27.1.2022


PhDr. Martin Ďurišin, PhD.

riaditeľ SSŠ-EES


V Prešove, 27.1.2022

Mgr. Jana Suráňová


zamestnanecký dôverník SSŠ EES


Prílohy 


Príloha č. 1: Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu
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