
 

 

zdravotka - PZS, s.r.o. 
pracovná zdravotná služba 

Budovateľov 1/4, 036 01 Martin 
 

 

v spolupráci s 
 

 

BOZiPo, s.r.o. 
bezpečnostnotechnická služba, výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, ochrana pred požiarmi 

Budovateľov 1/4, 036 01 Martin 

 

 

organizuje a zároveň si Vás dovoľuje pozvať na 
 

 

SEMINÁR  
 

NOVELA  ZÁKONA č. 355/2007 Z.z. 
O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA, 

 

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA, 
 

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 
 

 

Miesto konania: Martin, Malá hora 3, klubovňa Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha 

Termín konania: 27.11.2017 

Lektor:   MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH, Úrad verejného zdravotníctva SR 

Účastnícky poplatok:  29,- EUR s DPH   

Obsah odborného seminára: 

• Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (zmeny účinné od 1. 12. 

2017) 

• povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci (nové, zmenené, zrušené povinnosti), spolupráca 
zamestnávateľa s pracovnou zdravotnou službou (PZS) 

• PZS – spôsob zabezpečenia zamestnávateľom, poskytovatelia PZS a ich povinnosti, náplň činnosti PZS 

podľa kategórií prác 

• dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 – 

odborne spôsobilé osoby na výkon tejto činnosti 

• posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - 
zmena záverov lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu 

• Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík 

• zmeny v evidencii zamestnancov podľa kategórií prác (náležitosti evidencie) 

• oznamovanie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 2 

príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (spôsob a náležitosti oznámenia) 

• informácia o pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce 

a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach 
návrhu na zaradenie prác do kategórie 

• Rizikové práce a choroby z povolania v SR 

• trend rizikových prác a chorôb z povolania v SR 

 



 

 

Seminár je určený pre:  

verejných zdravotníkov, pracovné zdravotné služby, bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov, 

vedúcich zamestnancov, podnikateľov, zamestnávateľov a ich vedúcich zamestnancov personálnych, mzdových 
a finančných oddelení, ostatných vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov ... 
 

Organizačné informácie 

Prezentácia:  27.11.2017, od 08:00 hod do 08:30 hod. 
 

Prihlásenie účasti: záväznú prihlášku Vás prosíme zaslať najneskôr 3 dni pred konaním odborného seminára 

mailom na adresu: hvizdakova.gabriela@gmail.com,  alebo poštou na adresu: zdravotka - PZS, s.r.o., 

Budovateľov 1/4, 036 01 Martin, alebo si miesto rezervujte telefonicky na č. tel. 0908 144 507. 
 

Informácie a kontaktné údaje organizátora:    

zdravotka - PZS, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martin, Slovenská republika 

IČO :  36 733 237 

IČ DPH :  SK2022313271 
Banka :  VÚB, a.s., pobočka Martin,  

IBAN :  SK48 0200 0000 0022 6366 9653 

SWIFT :  SUBA SK BX 
variabilný symbol :  201701 

registrácia :  OR  OS Žilina, oddiel: Sro., vložka č. 18570/L 

telefón :  0908 144 507, Mgr. Gabriela Hvizdáková, MBA konateľ spoločnosti 

    0908 831 670, Ing. Miroslav Podhradský, konateľ spoločnosti 
e-mail :  hvizdakova.gabriela@gmail.com, podhradsky@bozipo.sk 

 

Účastnícky poplatok: 29,- EUR/osoba s DPH  (24,17 (cena bez DPH) + 4,83 ( DPH))  
 

(účastnícky poplatok obsahuje organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie) 

účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr 3 dni pred začiatkom seminára, 
 použite variabilný symbol 201701 alebo v deň začiatku kurzu pri prezentácii,  

daňový doklad obdržíte počas seminára 
............................................................................................................................................................................................................... 

Záväzná prihláška 

na seminár - Novela zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, 

povinnosti zamestnávateľa, pracovná zdravotná služba 
 

I. OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Obchodné meno  : ________________________________________________________________________ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania : ________________________________________________________________________ 

 

IČO: _________________________ , DIČ: __________________________ , IČ DPH: ____________________________ 

 

Telefón: ______________________ , e-mail: ___________________________________________ 

 

II. PRIHLASOVANÁ OSOBA – ŽIADATEĽ: 

 

Meno, priezvisko, titul : ___________________________________________ , Dátum narodenia : __________________ 

 

Adresa trvalého bydliska : ______________________________________________________ , PSČ: __________________ 

 

Telefón   : _________________________ , e-mail: _____________________________________________ 

 

III. PREHLÁSENIE A PODPISY: 

Svojím podpisom dávam súhlas spoločnosti zdravotka - PZS, s.r.o. so spracovaním mojich osobných údajov, pre účely mojej účasti na seminári –„Novela 

zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, povinnosti zamestnávateľa, pracovná zdravotná služba“ v zmysle zákona NR SR č. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

V _____________________ , dňa _________________ . 

 

 

 

  _______________________   ________________________ 

            podpis žiadateľa    pečiatka a podpis objednávateľa 

mailto:podhradsky@bozipo.sk
mailto:podhradsky@bozipo.sk

