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30.3.2020 

 ZVÝŠENÉ OPATRENIA ZAMESTNÁVATEĽA Z HĽADISKA BOZP V ČASE VÝSKYTU KORONAVÍRUSU 

Zamestnávateľ je v zmysle § 5 Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri 
vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie BOZP, najmä: 

➢ vylúčiť nebezpečenstvá a z nich vyplývajúce riziká, posudzovať riziká, ktoré nemožno vylúčiť 
➢ vykonať opatrenia na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku 
➢ nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia bezpečnými prácami 
➢ vydávať pokyny na zaistenie BOZP po dohode so zástupcami zamestnancov (§ 39 Zákonníka práce). 

Povinnosti zamestnávateľa: 
➢ vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce v súlade s právnymi predpismi a predpismi 

na zaistenie BOZP 
➢ zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom 
➢ zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami 
➢ zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne, biologické faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov 
➢ určovať bezpečné pracovné postupy 

Určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je potrebné, určovať a zabezpečovať 
ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať. 

Odporúčania pre ZO IOZ: 
➢ požadovať od zamestnávateľa vydať osobitný vnútorný predpis za účelom dávania 

pokynov na zaistenie BOZP na pracoviskách preventívnymi opatreniami na predchádzanie 
rizika šírenia prenosnej choroby (technické, organizačné, či iné ochranné preventívne 
opatrenia) v zmysle § 6 ods. 1, písm. l) Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP 

➢ a to v súčinnosti s Pracovnou zdravotnou službou zamestnávateľa, ktorá poskytuje 
odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti 
ochrany a podpory zdravia pri práci (v zmysle § 30 ods. 1 písm. a) až d), f), l) až n) Zákona 
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). 

Preventívne opatrenia zamestnávateľa pred rizikom šírenia nákazy: 

➢ zabezpečiť na pracoviskách zvýšenú mieru ochrany hygieny a vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov 
a zariadení 

➢ zabezpečiť poučenie svojich zamestnancov o používaní ochranných prostriedkov 
➢ zabezpečiť pre zamestnancov potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky - rúška, respirátory, 

rukavice, dezinfekčné prostriedky, atď. 
➢ zabezpečiť minimalizáciu styku zamestnancov s tretími osobami 
➢ zabezpečiť meranie teploty pre vstupom  do priestorov zamestnávateľa. 

Krízový  štáb  Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  SR dňa  13.  marca  2020 prijal  okrem  iného  i  opatrenie  
o  spočívaní  (pozastavení  plynutia)  lehôt  na  vykonanie lekárskych  preventívnych  prehliadok  v  zmysle  §  16  
ods.  6  zákona  č. 124/2006  Z.  z. o BOZP  a  o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 
počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. 
 UPOZORNENIE: 
IOZ z dôvodu ochrany zdravia pozastavuje do odvolania kontrolnú činnosť zväzového inšpektora bezpečnosti 
práce  IOZ. Vaše dotazy z oblasti BOZP vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0908 314 614 alebo e-mailom na 
kucova@ioz.sk. 
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