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Milí kolegovia, členovia, priatelia! 

Integrovaný odborový zväz pozorne sleduje vývoj šírenia koronavírusu COVID-19 a v záujme 
minimalizácie šírenia nákazy najmä na pracoviskách je pripravený zodpovedať Vaše otázky a nejasnosti 
a pomôcť Vám v tejto zložitej situácii, akú Slovensko nezažilo. Najvyššia miera zodpovednosti je v prvom 
rade na každom z nás ako z pohľadu šírenia nákazy, tak z pohľadu prevencie, a to platí aj na pracoviskách. 
Preto v záujme podporiť prevenciu u Vášho zamestnávateľa, Vás samotných a Vašich najbližších 
prinášame prehľad zákonom stanovených povinností zamestnávateľa a zároveň práv zamestnanca v 
oblasti zaistenia bezpečnosti pri práci, hygieny a pracovného prostredia s odkazom na  príslušné 
predpisy. 

ZÁKONNÍK PRÁCE 

Ospravedlnená neprítomnosť zamestnanca 
§ 141 ods. 1 

Čerpanie dovolenky 
§ 111 

Náhradné voľno 
§ 121 a § 122 

Nepridelenie práce 
- prekážka na strane zamestnávateľa 
§ 142 ods. 3 

Prekážky na strane zamestnanca 
§ 141 ods. 3 

Práca z domu 
§ 52 ods. 5 

PREVENCIA / BOZP 

Zákon č. 355/2007 Z. z.  
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

Zákon č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

V zmysle § 5 tohto zákona je zamestnávateľ 
povinný uplatňovať všeobecné zásady 
prevencie pri vykonávaní opatrení 
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, predovšetkým 
vylúčenie nebezpečenstva a z neho 
vyplývajúceho rizika ako aj posudzovanie rizika, 
ktoré nemožno vylúčiť. Zamestnávateľ je teda 
povinný posudzovať riziko na pracovisku a v 
prípade potreby prijať a vykonať vhodné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia 
zamestnancov. 

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ – PORADIŤ SA 
V PRÍPADE MOŽNÉHO ZNEUŽITIA ZAMESTNÁVATEĽOM! 

Aktuálne informácie aj na: 
www.ioz.sk, www.kozsr.sk, www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk, www.health.gov.sk 
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