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V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 

6 písm. q) v platnom znení, zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia § 30e ods. 10 písm. a) v platnom znení, v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) 

Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a po prerokovaní vo Vedení JLF UK v 

Martine dňa 16. apríla 2018  

p r i k a z u j e m  

 

1. Vedúcim pracovísk JLF UK, ktoré boli Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

v Martine určené za rizikové so zamestnancami zaradenými do tretej kategórie rizika, 

zabezpečiť v roku 2018 účasť týchto zamestnancov na lekárskej preventívnej prehliadke 

vo vzťahu k práci. 

Z: všetci vedúci určených pracovísk  

2. Harmonogram lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci bude JLF UK 

vypracovávať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vždy tak, aby sa 

uskutočňovali v intervale podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia § 30e v platnom znení. 

Z: technik BOZP, PO 

T: trvalý 

3. Dodržiavať aktuálne stanovený harmonogram a v dohodnutom  termíne absolvovať 

lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, a to podľa pokynov technika BOZP, 

PO. Výsledky lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci sú zamestnanci 

povinní predložiť zamestnávateľovi prostredníctvom technika BOZP, PO. 

Z: zamestnanci  

T: trvalý 

4. Vypracovať podklady a dohodnúť termíny lekárskych preventívnych prehliadok pre 

všetkých zamestnancov určených pracovísk v spolupráci so zmluvným lekárom 

pracovnej zdravotnej služby. Spracovať výsledky lekárskych preventívnych výsledkov vo 

vzťahu k práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. 

Z: technik BOZP, PO 

T: trvalý 

Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší platnosť a účinnosť Príkazu 

dekana č. 3/2006. 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.4.2018. 

                        . 

 
 
 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
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