Povinnosti  zamestnávateľa  pri  ochrane  zdravia  pri  práci



      Zamestnávateľ je povinný
	zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi,

zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu 
predložiť lekárovi pracovnej zdravotnej služby zoznam zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej preventívnej prehliadke, v zozname zamestnancov sa uvádza meno a  priezvisko zamestnanca, dátum narodenia, názov pracoviska, druh práce, dĺžka expozície, faktory práce a pracovného prostredia a výsledky posúdenia zdravotných rizík,
uchovávať posudky o výsledkoch lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce 20 rokov od skončenia práce,
predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác,
oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva všetky informácie súvisiace so zmenami zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci vrátane tých, ktoré môžu znamenať ohrozenie verejného zdravia,
bezodkladne oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na jej zaradenie do príslušnej kategórie,
viesť a uchovávať evidenciu o každom zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikovú prácu,
vypracovať a  predložiť každoročne k 31.decembru regionálnemu úradu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce
hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok a vypracovať posudok o riziku prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby alebo odborne spôsobilou osobou, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti z ÚVZ SR 
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú
vypracovať prevádzkový poriadok


Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 448/2007 Z. z. a náležitosti návrhu na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie sú v prílohe č. 2 vyššie uvedenej  vyhlášky.
Podrobnosti o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby (PZS) sú uvedené vo Vyhláške MZ SR č.292/2008 Z. z. v znení noviel.
Pôsobnosť jednotlivých poskytovateľov PZS nie je teritoriálne obmedzená. Každý poskytovateľ  PZS  môže  svoju  činnosť vykonávať na území celej Slovenskej republiky.
Zoznam firiem oprávnených vykonávať činnosti pracovnej zdravotnej služby možno nájsť na:
www.uvzsr.sk  

Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť, sú povinné:
	používať pri svojej činnosti len prípravky určené na daný účel,

kontrolovať účinnosť a efektívnosť vykonanej činnosti,
oznámiť začiatok každej takejto činnosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne najmenej 48 hodín pred jej začiatkom,
uviesť v oznámení podľa písmena c) aj miesto a čas vykonania dezinsekcie alebo regulácie živočíšnych škodcov, druh prípravku ktorý sa má použiť,  spôsob informovania verejnosti alebo osôb takouto činnosťou dotknutých,
zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie a  reguláciu živočíšnych škodcov len osobami, ktoré sú zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé, to neplatí, ak ide o dezinfekciu vykonávanú zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach.
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