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Postup zamestnancov pri oznamovaní vzniku pracovného úrazu,  iného úrazu, 

choroby z povolania 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Účelom tohto príkazu je určiť v súvislosti s § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, postup zamestnancov pri 

oznamovaní vzniku pracovného úrazu, iného úrazu a choroby z povolania v podmienkach 

organizácie. 

 

Pre účely tohto príkazu 

 

a) pracovný úraz  je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri  plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle  od jeho vôle krátkodobým, 

náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Pracovný úraz nie je úraz, ktorý 

zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť;  

 

b) iný úraz je akýkoľvek úraz, ktorý nie je pracovným úrazom, ale ktorý utrpel zamestnanec na 

pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením jeho 

pracovných úloh a ani sa nestal v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, alebo ktorý 

utrpela na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa akákoľvek fyzická osoba  iná ako 

zamestnanec, 

 

c) závažný úraz je pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť, ťažká ujma na  zdraví alebo ak 

predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní, 

 

d) choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do 

zoznamu chorôb z povolania, 

 

e) v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce a úkony 

počas práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. Takýmito 

úkonmi nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie 

v zdravotníckom zariadení, ani cesta  na ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení 

vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späť 

sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. 

 

 

Článok 2 

Povinnosti zamestnancov a priamych nadriadených vedúcich zamestnancov   
 

(1) Povinnosťou zamestnanca a svedkov vzniku pracovného úrazu je bezodkladne oznámiť 

osobne,  telefonicky alebo písomne priamemu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi vznik 

a) pracovného úrazu, ktorý utrpel v nemocnici, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, 

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného 

úrazu, ak vznikli  na pracovisku alebo v priestoroch nemocnice, 



c) nebezpečnej udalosti. 

(2) Povinnosťou  vedúceho zamestnanca po prijatí oznámenia podľa odseku 1 je 

bezodkladne informovať bezpečnostného technika  a vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo 

k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.  

 

(3) Pri vzniku iného úrazu v priestoroch organizácie je povinnosťou priameho 

nadriadeného vedúceho zamestnanca najneskôr do štyroch dní spísať záznam do knihy 

„Evidencia drobných pracovných úrazov“, ktorá sa  nachádza  na každom pracovisku. Tento 

záznam bude slúžiť ako podklad  pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa 

následky úrazu prejavia neskôr a tiež ako súčasť evidencie úrazov.  

 

(4) Ak si pracovný úraz, ktorý sa stal v práci vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú 

pracovnú neschopnosť, priamy nadriadený vedúci zamestnanec poškodeného zamestnanca 

oznámi bezodkladne túto skutočnosť bezpečnostnému technikovi. Bezpečnostný technik 

v spolupráci s priamym nadriadeným vedúcim zamestnancom poškodeného zamestnanca vyplnia 

„Oznámenie o poistnej udalosti“ a „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“. sa zašle, 

vyplnené tlačivo príslušnej pobočke sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne poškodeného 

a inšpektorátu práce najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o pracovnom úraze dozvedel.  

      

(5) V prípade, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že v súvislosti s udalosťou   podľa 

odseku 1 bol spáchaný trestný čin alebo ak ide o závažný pracovný úraz, priamy nadriadený 

vedúci zamestnanec zabezpečí stav pracoviska na ktorom sa stal pracovný úraz tak, aby nedošlo 

k jeho zmene do príchodu príslušných vyšetrovacích orgánov, okrem vykonania nevyhnutných 

opatrení na ochranu života a zdravia,  vyhotoví dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na 

vyšetrenie príčin vzniku tejto udalosti, napr. protokol o obhliadke, náčrtok, fotodokumentáciu. 

       

(6) Bezpečnostný technik a priamy nadriadený vedúci zamestnanec zistia príčinu a všetky 

okolnosti oznámenej udalosti podľa odseku 1 a to za účasti zamestnanca, ktorého sa daná 

udalosť dotýka, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav; bezpečnostný technik 

následne príjme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobnej udalosti.  

       

 

Článok 3 

Postup pri vzniku registrovaného pracovného úrazu 

 

        (1) Pri vzniku registrovaného pracovného úrazu, t. j. ktorým bola spôsobená pracovná 

neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej prišlo 

následkom pracovného úrazu, je priamy nadriadený vedúci zamestnanec v súčinnosti 

s bezpečnostným technikom povinný spísať „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“, ktorý  

najneskôr do štyroch pracovných dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu. 

V prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná alebo skutočná dĺžka pracovnej 

neschopnosti je najmenej 42 dní, bezpečnostný technik je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj 

autorizovaného bezpečnostného technika. 

 

(2) Priamy nadriadený vedúci zamestnanec poškodeného zamestnanca prijme a vykoná 

potrebné opatrenia v súčinnosti s vecne príslušnými útvarmi, ktoré zabezpečujú správu 

a prevádzku majetku organizácie, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu. 

 

(3) Ak zamestnanec utrpel pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, je tento 

zamestnávateľ povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu zamestnávateľovi 

poškodeného zamestnanca. Ak zamestnanec utrpel registrovaný pracovný úraz na pracovisku 

iného zamestnávateľa, tento zamestnávateľ je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť podľa 

odseku 1.   



 

(4)  Je povinnosťou povereného zamestnanca záznam o registrovanom pracovnom úraze do 

ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu 

práce alebo príslušnému orgánu dozoru, doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný 

pracovný úraz alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu a 

príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. 

 

(5) Je povinnosťou povereného zamestnanca zaslať príslušnému inšpektorátu práce správu 

o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu 

do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel. V prípade nejasností požiada ošetrujúceho 

lekára alebo zdravotnícke zariadenie o písomné oznámenie, či ide o závažný pracovný úraz. 

 

 

Článok 4 

Choroba z povolania, spôsob hlásenia, registrácie a evidencie choroby a ohrozenia 

chorobou z povolania  

 

(1) Organizácia je povinná viesť evidenciu priznaných chorôb z povolania a ohrození 

chorobou z povolania, v ktorej uvedie údaje o príčine vzniku, o prijatých a vykonaných 

opatreniach na predchádzanie tej istej alebo podobnej choroby z povolania a taktiež bezodkladne 

oznámiť príslušnému inšpektorátu práce a príslušnému orgánu dozoru. Oznámenie obsahuje 

základné údaje o osobe a zamestnávateľovi, ktorých sa uvedená udalosť týka. 

 

        (2) Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania písomne oznamuje ambulancia 

klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, ktorá chorobu z povolania a ohrozenie 

chorobou z povolania priznala. Špecializované pracovisko, ktoré chorobu z povolania alebo 

ohrozenie chorobou z povolania priznalo, zašle správu príslušným inštitúciám, vrátane 

zamestnávateľa a zamestnanca. 

 

 

 

 

 

 

 

V Poprade dňa  15.09.2020 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Martin  Majerčák – bezpečnostný technik 

 

 

        

 

 

 

 

Schválil: ........................................... 

                       riaditeľka 


