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Povinné oznamovanie údajov zamestnancov vykonávajúcich 

prácu kategórie 2 

 

Zamestnávatelia majú po novom povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej 

podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich 

prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto údaje 

zamestnávateľ poskytne aj zástupcom zamestnancov. 

Čo sa zmenilo v legislatíve? 

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 

„Zákon“) bol, okrem iného, upravený § 30 ods. 1 

Zákona a to konkrétne rozšírením povinností 

zamestnávateľa pridaním písmena k) do 

uvedeného ustanovenia. 

O praktickom uplatnení predmetného 

ustanovenia zamestnávateľmi, teda o 

konkrétnom spôsobe elektronického 

oznamovania údajov, budú všetky orgány 

verejného zdravotníctva v Slovenskej republike 

(§ 3 ods. 1 Zákona) informovať na svojich 

internetových stránkach. 

Aké údaje je potrebné k 15.1. 

oznámiť? 

Oznámenie o zamestnancoch vykonávajúcich 

prácu zaradenú do druhej kategórie má v zmysle 

§ 30 ods. 3 Zákona obsahovať nasledovné 

údaje: 

a) názov pracoviska, 

b) názov profesií s uvedením faktorov práce 

a pracovného prostredia, ktorým sú 

zamestnanci vystavení, 

c) počet zamestnancov pracoviska. 

 

 

Ako sa určuje kategória zaradenia?  

Do ktorej kategórie sú zamestnanci zaradení 

určuje pracovná zdravotná služba.  

Aby bolo zaradenie opodstatnené musí byť o 

zaradení zamestnancov do 2. kategórie prác 

vypracovaný posudok. 

Kde je dostupný formulár 

k oznamovaniu kategórie práce 2? 

Kompletné usmernenie Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky k vypĺňaniu 

a odosielaniu elektronického formuláru nájdete 

na webovej stránke ÚVZ SR: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Usmernenie_k

_formularu_Oznamovanie_kategorie_prace_2.p

df 

Naše služby 

Kontaktujte nás, ak potrebujete pomôcť s  

nahlasovaním Vašich zamestnancov, prípadne si 

neviete dať rady s inou časťou vašej HR 

a mzdovej agendy. Sme Vám plne k dispozícii! 
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Áno, chcem! 

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 

Chcete dostávať naše 

Newsflash? 
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O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 

poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má zastúpenie v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej hore, 

Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a na 

Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

Autor 

Gabriela Jakubcová 

Payroll Manager 

E-mail: Gabriela.Jakubcova@accace.com 
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