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Bernardino Ramazzini 

(1633 – 1714) 
zakladateľ pracovného lekárstva 

 

Kniha De Morbis Artificum Diatriba 

(choroby pracovníkov)  

 

Načrtol zdravotné riziká chemických 

látok, prachu, kovov, opakujúcich sa 

alebo násilných pohybov, vynútených 

polôh a iných chorôb u pracovníkov  

v 52 profesiách. 



Definícia odboru - Pracovné lekárstvo 

• Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  

– Liečebno-preventívny odbor – zaoberá sa vplyvom faktorov 
práce a pracovného prostredia na zdravie človeka.  

– Činnosť odboru spočíva vo: 

• vyhľadávaní, prevencii, epidemiológii,  

• diagnostike, hlásení, liečbe, dispenzarizácii,  

• posudkovej činnosti, výskume 
 

• Preventívne pracovné lekárstvo 

– Verejno-zdravotnícky odbor -  zaoberá sa hodnotením vzťahov 

medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce 

a zdravím.  

– Činnosť odboru spočíva v: 

• usmerňovaní prevencie ochorení a poškodení zdravia  

• ovplyvňovaní rozvoja a podpory zdravia pracovníkov 

• výkone štátneho zdravotného dozoru  



  Definícia choroby z povolania - zákon 461/2003 o sociálnom 

poistení  

§ 8 Pracovný úraz a choroba z povolania 

(1) Pracovný úraz podľa tohto zákona je poškodenie zdravia alebo 

smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, 

náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov .... 

(2) Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná: 

• príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitného 

predpisu, (§§ 31a až 31g zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia...) 

• zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č.1,  

• ak vznikla za podmienok uvedených v prílohe č.1. 

 a) zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných úloh alebo 

služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo 

služobných úloh, 

 b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods.2 pri činnostiach uvedených v tomto 

ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. 



Choroba z povolania (CHzP) – charakteristika 

Z medicínskeho hľadiska choroba z povolania je: 

 

• Špecifické akútne alebo chronické ochorenie vznikajúce v 
dôsledku vykonávanej práce alebo pracovného prostredia 

 

• Spojené so špecifickým rizikovým faktorom pracovného 
prostredia - fyzikálnym, chemickým, biologickým, psycho-sociálnym  

 

• Je častejšie v niektorých profesiách  

 

• Je v zozname chorôb z povolania 

 

Pacienti s uznanou a hlásenou chorobou z povolania majú nárok na 
jednorazové odškodnenie, prípadne ďalšie kompenzácie.  

 

 



  Uznávanie chorôb z povolania  

• Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania uznáva 

na základe posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby a 

odborného stanoviska príslušného orgánu verejného 

zdravotníctva špecializované pracovisko, ktorým je poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, 

ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou (ATESTÁCIOU) 

na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom 

odbore: 

– pracovné lekárstvo,  

– klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia  

– Dermatovenerológia 

 

• Špecializované pracovisko vypracuje lekársky posudok o uznaní 

choroby z povolania 



Zoznam chorôb z povolania príl. č.1, zák. 461/2003 Z.z.  

1. Choroba z olova alebo jeho zlúčenín    

2. Choroba z fosforu alebo jeho zlúčenín 

3. Choroba z fluóru alebo jeho zlúčenín 

4. Choroba z ortuti alebo jeho zlúčenín 

5. Choroba z arzénu alebo jeho zlúčenín 

6. Choroba z mangánu alebo jeho zlúčenín 

7. Choroba z kadmia alebo jeho zlúčenín 

8. Choroba z vanádia alebo jeho zlúčenín 

9. Choroba z chrómu alebo jeho zlúčenín 

10. Choroba zo sírouhlíka 

11. Choroba zo sírovodíka 

12. Choroba z oxidu uhoľnatého 

13. Choroba z kyanovodíka alebo kyanidov 

14. Choroba z benzénu alebo z jeho homológov 

15. Choroba z nitro a aminozlúčenín benzénu a jeho 
homológov 

16. Choroba z halogenizovaných uhľovodíkov 

17. Choroba z esterov kyseliny dusičnej 

18. Choroba z bojových látok alebo z chemických látok 
s rovnakým účinkom 

Pri výrobe, 
spracovaní, 

doprave uvedených 
látok alebo ak sa 

tieto látky 
v uvedených 

prípadoch vyskytujú 
ako  

vedľajšie 
produkty, 

medziprodukty,  
odpadové látky 



Zoznam chorôb z povolania 

19. Choroba z ionizujúceho žiarenia a zo žiarenia 

s obdobným účinkom  

20. Choroba z elektromagnetického žiarenia vrátane 

lasera 

Pri vystavení 

uvedenému 

nebezpečenstvu 

Pri výrobe, spracovaní, používaní, 

doprave škodlivín vyvolávajúcich 

rakovinu kože 

Pri vystavení vplyvu chemickým, 

fyzikálnym, biologickým faktorom, 

ktoré vyvolávajú profes. dermatózy 

21. Rakovina kože 
22. Kožné choroby okrem rakoviny kože 

a prenosné kožné choroby 

23. Rakovina pľúc z rádioaktívnych látok  
Pri vystavení uvedenému 

nebezpečenstvu 



Zoznam chorôb z povolania 

24. Infekčné a parazitárne choroby  

 okrem tropických infekčných a parazitárnych 
chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí 

 

 

25. Tropické prenosné a parazitárne choroby 

 

 

26. Choroby prenosné zo zvierat na ľudí buď 

       priamo alebo prostredníctvom prenášačov 

 

Pri vyšetrovaní 
a opatrovaní osôb, tam 

kde je preukázateľný styk 
s týmito chorobami alebo 
s infekčným materiálom 

ako súčasť plnenia 
pracovných činností 

Pri vystavení uvedenému 

nebezpečenstvu vrátane 

nakladania, vykladania 

a dopravy takýchto zvierat 

27. Choroba vyvolaná prácou v hyperbarických 

      alebo hypobarických podmienkach  

Pri vystavení uvedenému 

nebezpečenstvu 



Zoznam chorôb z povolania 

 

28. Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, 
svalov, ciev a nervov končatín spôsobené 
vibráciami 

 

29. Choroba z dlhodobého, nadmerného  
a jednostranného zaťaženia končatín ochorenie 
kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín 

Pri vystavení uvedenému 

nebezpečenstvu 

30. Choroba lakťového nervu z mechanických 

vplyvov  

Pri nútenej polohe 

horných končatín 



Zoznam chorôb z povolania 

31. Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc spôsobená 

hliníkovým prachom z hliníkových zliatin (zaprášenie 

pľúc Al) 
 

32. Choroba z berýlia a z jeho zlúčenín 
 

33. Choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid 

kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza vrátane 

uhľokopská pneumokonióza) pneumokoniózy s 

typickými rtg. znakmi s prihliadnutím na dynamiku 

choroby v spojení s aktívnou  tuberkulózou 
 

34. Choroba zaprášenia pľúc azbestovým prachom 

(azbestóza) s typickými rtg. znakmi v spojení 

s pľúcnou rakovinou 
 

35. Choroba pri výrobe tvrdokovov 

 

 

Pri vystavení 

uvedenému 

nebezpečenstvu 

 

 

 

36. Choroba dolných dýchacích ciest a pľúc 
z Thomasovej múčky 

Pri práci s Thomasovou 

múčkou 



Zoznam chorôb z povolania 

39. Sivý zákal 

 

Pri preukázaní činnosti s látkami 
s alergizujúcim účinkom a pri pôsobení 
senzibilizujúcich a dráždivých činiteľov 

Pri vystavení nadmernému hluku 

Pri vystavení nadmernému pôsobeniu 
krátkovlnných tepelných lúčov 

V baniach pri mínerských prácach 

37. Bronchiálna astma  

38. Porucha sluchu z hluku 

41. Roztrhnutie pľúc fúkačov skla a hudobníkov na 
dychové nástroje 

 

42. a) Ťažká hyperkinetická dysfónia, uzlíky  na    

           hlasivkách alebo ťažká nedomykavosť    

  hlasiviek 

      b) Ťažká fonasténia 

 

Pri vystavení uvedenému 

nebezpečenstvu, 

zvýšenej hlas. námahe, 

v divadlách, školách, 

profesionálnych 

hlasových telesách, pri 

speve sólistu 

40. Nystagmus 



Zoznam chorôb z povolania 

43. Bronchopulmonálne choroby spôsobené prachom 

z bavlny, ľanu, konopí alebo sisalu 

 

44. Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky 

spôsobené vdychovaním organických prachov typu 

farmárske pľúca 

 

45. Alergické choroby HCD s dokázanou precitlivelosťou 

na alergény pracovného prostredia 

Pri vystavení 

uvedenému 

nebezpečenstvu  

 

 

Pri práci s uznanými 

alergizujúcimi látkami 

 

46. Nádorové choroby vznikajúce následkom práce 

s dokázanými chemickými karcinogénmi v prac.       

prostredí poškodeného a prejavujúce sa 

v príslušných cieľových orgánoch, ktoré nie sú 

uvedené v tomto zozname 

Pri vystavení riziku 

chemickej 

karcinogenity – 

rozhoduje CK pre 

posudzovanie chorôb 

z povolania 



Zoznam chorôb z povolania 

47. Iné poškodenie zdravia z práce.  

      Poškodenia zdravia z práce, ktoré nie sú 

ani pracovným úrazom ani chorobou      

z povolania uvedenou v tomto zozname 

Pri vykonávaní práce, ktorá je 

preukázateľne 

a v porovnateľnej miere s inými 

chorobami z povolania 

uvedenými v tomto zozname 

v príčinnej súvislosti so 

zisteným poškodením zdravia 

a táto súvislosť je uznaná 

Celoslovenskou komisiou pre 

posudzovanie CHzP 



Vývoj a najčastejšie choroby z povolania v SR od r. 2007 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkový 

počet 

ChzP 
575 429 483 425 373 344 301 373 328 316 

Pol. Choroba z povolania 2011 2013 2015 2016 

29. 
Choroba z DNJZ končatín – ochorenie kostí, 

kĺbov, šliach a nervov končatín 
162 141 156 173 

28. 
Choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, 
svalov, ciev a nervov končatín spôsobené 
vibráciou 

40 58 64 46 

38. Porucha sluchu z hluku 45 33 30 19 

22. Kožné choroby a prenosné kožné choroby 21 10 10 12 

33+34.  Pneumokoniózy a azbestóza 6 13 8 9 

25+26. 
Infekčné a parazitárne choroby, tropické 

infekčné choroby, antropozoonózy 
12 8 5 5 



  Najčastejšie ChzP v r. 2016 podľa odvetví  

Názov ChzP 

ODVETVIE 

Poľnohosp. 
lesníctvo  

Baníctvo 

Výroba 
strojárska 

potravinárska 
textilná ... 

Stavebníctvo 

22 Kožné ochorenia 0 0 8 1 

28 Choroba z vibrácií 9 23 9 5 

29 Choroby z DNJZ 6 33 112 9 

33 Pneumokoniózy 0 6 1 0 

37 Bronchiálna astma 0 0 11 0 

38 Porucha sluchu z hluku 2 1 13 2 

45 Alergické choroby HDC 1 0 3 0 

46 Profesionálne karcinómy 0 1 1 1 

47 Iné poškodenie zdravia 0 1 2 0 

Ostatné 6 1 5 0 

Spolu 24 66 165 18 



  Systém diagnostiky a uznávania CHzP  

Kliniky pracovného lekárstva (KPL) / Oddelenia pracovného lekárstva 

(OPL): 

 

• Realizujú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku ochorení 
 

• Posúdia závažnosť a stupeň poškodenia, štádium ochorenia, klinické 

prejavy, odborné nálezy ...

• Požiadajú príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ)  

o vykonanie kontroly na pracovisku a posúdenie vykonávanej práce  a 

pracovných podmienok. 
 

• Urobia záver v súlade s legislatívou a platnými kritériami  
 

• Posúdia pracovnú spôsobilosť, odporučia ďalší postup  ... 

Pri podozrení na súvislosť ochorenia s prácou alebo pracovným prostredím alebo 

pri podozrení na chorobu z povolania  

• Praktický lekár 

• Špecialisti rôznych odborov (pneumológ, neurológ, ORL, ortopéd ...) 

• Lekár PZS 

  odošlú pacienta na najbližšiu Kliniku / Oddelenie pracovného lekárstva 



  Systém hlásenia CHzP a odvolania  Klinický 

nález 

zodpovedá 

kritériám pre 

uznanie 

CHzP 

Práca a 

pracovné 

podmienky 

zodpovedajú 

kritériám pre 

uznanie 

CHzP  

Komisia 

kliniky 

UZNANIE 

CHzP 

 

Hlásenie 

CHzP  

Bez odvolania 

ODVOLANIE 

zamestnávateľa 

Celoslovenská 

komisia 

MZ SR   

KOMPENZÁCIE  
(Sociálna poisťovňa) 

POTVRDENIE 

záveru kliniky 

„IDE o CHzP“ 

ZAMIETNUTIE 

záveru kliniky 

„NEJDE o 

CHzP“ 

Regionálna 

komisia 

BA, MT, KE 

ODVOLANIE 

zamestnávateľa 

Klinika 

zabezpečí 

ZRUŠENIE 

UZNANIA CHzP 

 

ZRUŠENIE 

HLÁSENIA 

„NEJDE o 

CHzP“ 

ODVOLANIE 

pacienta 



  Systém hlásenia CHzP a odvolania   

Klinický nález 

nezodpovedá 

kritériám pre 

uznanie CHzP Komisia 

kliniky  

NEUZNANIE 

CHzP  

ODVOLANIE 

pacienta 

Celoslovenská 

komisia 

MZ SR   

KOMPENZÁCIE 

Sociálna poisťovňa 

Bez odvolania 

POTVRDENIE 

Neuznania 

ZAMIETNUTIE 

Neuznania 

Regionálna 

komisia 

BA, MT, KE 

Vyžiadanie prešetrenia 

práce a prac. podmienok  

ak zodpovedajú kritériám 

pre uznanie CHzP  

 

Klinika /oddelenie PL 

UZNÁVA a HLÁSI 

CHzP 

ODVOLANIE 

zamestnávateľa 

ODVOLANIE 

pacienta 

POTVRDENIE 

Neuznania 



  Systém hlásenia CHzP a odvolania   

KPL / OPL 

predkladá na 

rokovanie 

RK alebo CK  

ODVOLANIE 

zamestnávateľa 

Celoslovenská 

komisia 

MZ SR   KOMPENZÁCIE 

Sociálna poisťovňa 

UZNANIE 

CHzP 

ZAMIETNUTIE  

CHzP 

Regionálna 

komisia 

BA, MT, KE 

KPL / OPL 

HLÁSENIE 

CHzP 

ODVOLANIE 

pacienta 

UZNANIE 

CHzP 

ZAMIETNUTIE  

CHzP 

Klinický nález 

zodpovedá 

kritériám pre 

uznanie CHzP 

Pacient 

nepracoval za 

podmienok 

kedy môže 

vzniknúť CHzP  



Náhrada za bolesť a sťaženie spol. uplatnenia zákon 437/2004 

• Ide o jednorazové odškodnenie 

• Hodnotenie je v bodoch  

• Hodnotí sa 

 Bolesť – je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo 
odstraňovaním následkov 

a/alebo 

 Sťaženie spoločenského uplatnenia – je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, 
ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na 
uspokojovanie jeho životných a spoločenských úloh 

ROK 

1999 

– 

2004 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2016 2017 

Hodnota 

bodu 

60  

Sk 

287,3 

Sk  

316,5 

Sk  

345,4 

Sk  

375,2 

Sk  

402,9 

Sk  

14,46 

€  

14,89 

€ 

16,1 

€ 

17,66 

€ 

18,24 

€ 



  Systém hlásenia ohrozenia CHzP a odvolania   

KPLaT / OPLaT 

 

Klinický nález 

nezodpovedá 

kritériám pre 

uznanie CHzP 

 

Hlásenie 

OHROZENIA 

CHzP  

Bez odvolania 

ODVOLANIE zamestnávateľa 

Najčastejšie príčiny: 

• Nemá vhodnú prácu 

• Má vhodnú prácu nechce platiť  

  odstupné 

• Výhrady, že zamestnanec bol  

  chorý už predtým 

• Zamestnanec nepracoval v kat. 3. 

• Pri preventívnej prehliadke PZS  

  bol spôsobilý   

Benefity pre zamestnanca – Zákonník práce 

• Povinnosť zamestnávateľa preradiť na inú prácu 

• Doplatok pri preradení na inú prácu 

• Odstupné pri prepustení  

RÚVZ 
Prešetrenie práce a 

pracovných 

podmienok 

Pozit. Negat. 

ODVOLANIE 

pacienta Hľadanie kompromisu 

• Kontrolné vyšetrenia 

• Obmedzenia v práci 

• Zváženie invalidity 

• Vysvetlenie možností 

• Dispenzarizácia 


