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Oznamovanie kategórie práce 2 v roku 2020  

V zmysle platnej právnej úpravy je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu verejného 

zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v 

rozsahu stanovenom zákonom v elektronickej podobe do 15.1.2020, zohľadňujúc stav k 31.12. 

predchádzajúceho kalendárneho roka.  

V zmysle informácie zverejnenej na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR ) budú 

úrady verejného zdravotníctva uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické 

oznámenie odoslané najneskôr 28.2.2020.     

Aktualizácia a správne zaradenie prác 

do príslušných kategórií 

V prípade zamestnancov zaradených do 

kategórie práce 2, má zamestnávateľ povinnosť 

aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s 

kategorizáciou prác pravidelne, najmenej raz za 

18 mesiacov, alebo pri podstatnej zmene 

pracovných podmienok (napr. zavedenie nových 

pracovných postupov).  

Zdravotné riziko z expozície faktorom práce a 

pracovného prostredia posudzuje 

zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou 

zdravotnou službou. Pracovná zdravotná 

služba na základe posúdenia vypracováva pre 

zamestnávateľa posudok o riziku s 

kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného 

rizika.  

Pracovnú zdravotnú službu zamestnávateľ 

zabezpečuje prostredníctvom v zákone 

uvedených zdravotníckych pracovníkov, ktorí 

sú s ním v pracovno-právnom vzťahu alebo v 

obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

dodávateľským spôsobom. 

 

Elektronické oznamovanie 

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil 

formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 

2, ktorý je možné vyplniť priamo z tejto 

internetovej stránky ÚVZ SR alebo zo stránky 

slovensko.sk  

Na webstránke ÚVZ SR tiež nájdete usmernenie 

na vyplnenie formuláru pre elektronické 

oznamovanie  kategórie 2. 

Vyplnenie formuláru cez portál slovenko.sk je 

možné tu a ÚVZ SR tiež vypracoval usmernenie 

na vyplnenie prostredníctvom slovensko.sk. 

Vyplnenie elektronického formuláru  

Zákon nehovorí o tom, či si túto povinnosť musí 

splniť priamo zamestnávateľ sám a osobne 

vyplniť formulár. Môže tým poveriť zamestnanca, 

ktorý má k dispozícii zoznam zamestnancov k 

31.12.2019 a aktuálne posúdenie zdravotných 

rizík s kategorizáciou prác vypracované 

odborníkmi - pracovnou zdravotnou službou.   

Zároveň tým môže zamestnávateľ poveriť aj 

pracovnú zdravotnú službu (PZS), s ktorou 

spolupracuje.  

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/kategorizacia-prac-zdravotne-rizika
http://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/form17.html
http://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/Usmernenie_na_vyplnenie_cez_UVZ_SR.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/Usmernenie_na_vyplnenie_cez_UVZ_SR.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/Usmernenie_na_vyplnenie_cez_UVZ_SR.pdf
https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=314355
http://www.uvzsr.sk/docs/info/kp2/Usmernenie_na_vyplnenie_cez_slovensko_sk.pdf
https://www.podnikajte.sk/sluzby/pracovna-zdravotna-sluzba-bozp-po
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Upozorňujeme však, že povinnosť oznámiť 

kategóriu práce 2 sa vzťahuje na 

zamestnávateľa, nie na PZS. 

Potvrdenie o prijatí oznámenia 

Po prijatí kompletne vyplneného a správne 

zaslaného elektronického formuláru a jeho 

automatickom zaradení do databázy bude 

zamestnávateľovi automaticky zaslané 

Potvrdenie o prijatí elektronického oznámenia, 

teda  o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR 

prijal oznámenie údajov týkajúcich sa 

zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú 

do kategórie 2.  

Toto potvrdenie bude zaslané do elektronickej 

schránky zamestnávateľa na ÚPVS, a to 

spravidla v noci.  

Elektronickou schránkou sa teda nemyslí e-

mailová schránka. 

 

  

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek 

Odberať novinky! 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/)
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
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Kontakt 

Gabriela Jakubcová 

Payroll Manager 

E-mail: Gabriela.Jakubcova@accace.com 

Tel.: + 421 2 325 53 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace bola založená v Bratislave v roku 2006 a počas svojho pôsobenia si vybudovala 

pozíciu jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu outsourcingových a poradenských služieb v regióne 

strednej a východnej Európy.  

Služby v ostatných krajinách sveta Accace poskytuje prostredníctvom vlastných pobočiek a spoľahlivých 

partnerov patriacich pod značku Accace Circle. Accace Circle tak celosvetovo poskytuje rovnako kvalitné 

profesionálne služby a najefektívnejšie procesy, ktoré spravuje jednotne v rámci zdieľanej online 

platformy. 

Viac na www.accace.sk  

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
mailto:Gabriela.Jakubcova@accace.com
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

