Rizikové   práce,  pracovná zdravotná služba, 
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci.



Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou. Je to práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.
 Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, hodnotenia zdravotných rizík a na základe zmien zdravotného stavu zamestnancov sa práce zaraďujú do štyroch kategórií.
Kategória 1: 
práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia vplyvom práce a pracovného prostredia.
Kategória 2: 
únosná miera zdravotného rizika, nie je predpoklad poškodenia zdravia, neprekračujú sa limity	faktorov práce.
Kategória 3:
významná miera zdravotného rizika, prekročené limity faktorov práce, faktory   práce môžu poškodiť zdravie, na zníženie rizika je potrebné vykonať technické,  organizačné a iné ochranné opatrenia vrátane použitia  osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
Kategória 4:
vysoká miera zdravotného rizika, zisťujú sa zdravotné zmeny, prekročené limity  faktorov práce.

Do štvrtej kategórie sa zaraďujú práce len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok. Na zníženie rizika je potrebné vykonať technické, organizačné a iné ochranné opatrenia vrátane použitia  osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Povinnosti zamestnávateľa  v zmysle zák. 355/2007 Z. z., § 31 ods. 7:
Oznámiť RÚVZ 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 RÚVZ informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých  zamestnanci vykonávajú rizikové práce
  
Kategorizácia prác sa vykonáva 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 v znení noviel.
    	V prílohe č. 1 vyhlášky sú uvedené podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií (tých faktorov ja celkom 17) - pevné aerosóly (prach), hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, optické žiarenie (ultrafialové, infračervené , lasery), biologické faktory, faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek, zvýšený tlak vzduchu, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž,  záťaž teplom a chladom (limity sa sprísnili u pevných aerosólov, hluku, vibráciách, chemických  faktoroch)
	V prílohe  č. 2 sú náležitosti návrhu na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie ( posudok o riziku s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám, protokoly z merania, opatrenia na zníženie zdravotného rizika, zabezpečenie zdravotného dohľadu).   
Zákon č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zmeny v zákonoch sa týkajú najmä pracovnej zdravotnej služby, preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Povinnosti zamestnávateľa pri ochrane zdravia pri práci (§30 zák. 355/2007 Z. z.) zostávajú nezmenené. Zmena sa týka fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva práce zaradené do tretej a štvrtej kategórie  (má povinnosti ako zamestnávateľ) t.j. zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície jednotlivým faktorom práce na úroveň limitov, zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu , uchovávať posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti 20 rokov od skončenia práce, predkladať  návrhy RÚVZ na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác. Ak tieto povinnosti nebude zabezpečovať, dopustí sa táto osoba správneho deliktu.
Pracovná zdravotná služba (PZS) je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad – to znamená že vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú pracovných podmienok, pracovného prostredia, spôsobu vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie  a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s PZS majú len fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, u ktorých sú na pracoviskách vyhlásené rizikové práce 3. alebo 4.  kategórie rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Spôsob zabezpečenia PZS:
Zamestnávateľ môže zabezpečiť PZS:
- vlastnými odbornými zamestnancami, ktorí vykonávajú túto činnosť len pre neho,
- dodávateľským spôsobom s právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú oprávnenie na výkon PZS vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vykonávajú túto činnosť na území SR pre akéhokoľvek zamestnávateľa.
    
     Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých zamestnanci nevykonávajú rizikové práce môžu úlohy PZS vykonávať osobne alebo ich vykonávajú ním určení odborní zdravotnícki pracovníci. Podľa novely zákona č. 355/2007 Z. z. je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnávateľ povinný zabezpečiť len pre tých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie alebo prácu, pri ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov (napr. podľa Zákonníka práce - práca v noci, práca vodičov a podobne).
Frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci  u zamestnancov a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné fyzické osoby a vykonávajú práce v kategórii 3. je 1 krát za 2 roky a v kategórii 4. je 1 krát ročne. Lekárske prehliadky zamestnancov a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí vykonávajú práce zaradené do 3. a 4. kategórie rizika sa vykonávajú :
	pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby,
	v súvislosti s výkonom práce,
	pred zmenou pracovného zaradenia,
	pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo výkonu práce fyzickej osoby podnikateľa zo zdravotných dôvodov,
	po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.

       Lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu, zaznamená výsledky vyšetrení lekárskej preventívnej prehliadky do zdravotnej dokumentácie a vypracuje posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti. Posudok odovzdá zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe – podnikateľovi a kópiu posudku doručí lekárovi, s ktorým má zamestnanec alebo fyzická osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Náklady, ktoré vznikli pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu uhrádza zamestnávateľ alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby.

 
Prečo sa rizikové práce sledujú? 
Ide o predchádzanie vzniku chorôb z povolania.

Zoznam chorôb z povolania, ktorých je celkovo 47 je  prílohou č.1. k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení noviel
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


