Pracovná zdravotná služba, cesta za zdravím
Vážený zamestnávateľ,
hľadáte solídneho a kvalifikovaného poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby pre svojich
zamestnancov? Na vysokej odbornej úrovni spôsobilého partnera, s ktorým bez problémov a finančne
najvýhodnejšie naplníte požiadavky, ktoré pred Vás kladie najnovšie platná legislatíva v tejto oblasti?
Už viete, na koho sa máte obrátiť? Kto Vám pomôže vyriešiť túto zákonnú povinnosť?
Oboznámte sa s našou ponukou a posúďte. Čo ponúka Pracovná zdravotná služba Slovenskej
zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave? A rozhodnite sa, lebo naša organizácia pre Vás:
- komplexne poskytuje všetky potrebné výkony pracovnej zdravotnej služby. Ako dohľadu nad
prácou, pracovnými podmienkami, tak aj dohľadu nad zdravím Vašich zamestnancov. A to
v rozsahu, aký ukladá zákon ( podľa § 26 ods. °1 písm. a) až h) a ods. 2 zákona č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a § 1−3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby,
o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť),
- uvádza na trh,

našou univerzitou zaručenú a praxou overenú kvalitu, spoľahlivosť pri
poskytovaní pracovnej zdravotnej služby, a predovšetkým aj reálnu cenovú ponuku, zahrňujúcu

výhradne len úmerný a primeraný zisk,

- ekonomickou stabilitou našej inštitúcie zaručuje dlhodobo udržateľné, obojstranne výhodné

obchodné vzťahy.

Aké sú naše prednosti? Viete že:
- jedinečnou prednosťou nami poskytovaných služieb je vysoký odborný a morálny kredit lekárov –

učiteľov s najvyššou kvalifikáciou, poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby. Naši odborníci
majú dlhoročnú tradíciu výučby zdravotníkov a lekárov nielen pre potreby Slovenskej republiky,
ale aj pre zahraničie. Slovenská zdravotnícka univerzita navyše disponuje aj tímom s vlastnou
rozsiahlou vedeckou činnosťou, samozrejme, že aj v oblasti preventívnej medicíny s výsledkami
uplatňovanými aj v praxi,

- jednoznačne stojí pri výkone pracovnej zdravotnej služby na Vašej strane v podpore a ochrane
zdravia Vašich zamestnancov. V obrane Vašich vlastných, zákonom definovaných záujmov, ako

aj voči príslušným kontrolným orgánom v oblasti zdravotného dohľadu nad prácou a dohľadom nad
zdravím zamestnancov,
- ponúka pomoc pri zvyšovaní produktivity práce prostredníctvom zdravých zamestnancov,

v zdravom pracovnom prostredí, Vášho zdravého podniku, čo považuje za samozrejmosť
a prirodzený výsledok svojej práce.

Naša pracovná zdravotná služba Vás chráni najmä :
pred sankciami kontrolných orgánov ochrany zdravia pri práci (inšpektorát bezpečnosti práce,
regionálny úrad verejného zdravotníctva),
pred vznikom choroby z povolania,
pred podozrením na vznik poškodenia zdravia z práce u bývalého zamestnanca, práve vo
Vašom podniku,
pred problémom s vypracovaním posudkov o riziku, prevádzkových poriadkov a prípravou
návrhov na zmenu kategorizácie prác podľa miery rizík tak, ako to požadujú od
zamestnávateľa príslušné predpisy.
Pracovná zdravotná služba SZU Vám ďalej ponúka :
dohľad a poradenstvo v oblasti opatrení na ochranu a podporu zdravia zamestnancov pri
úpravách pracovného prostredia,
organizovanie a výučbu prvej pomoci na pracoviskách,
vypracovanie programov ochrany zdravia Vašich zamestnancov,
podieľa sa na výchove vašich zamestnancov k zdraviu pri práci,
vypracováva pre Vás každoročne správu o stave pracovných podmienok a zdravotnom stave
Vašich zamestnancov a navrhuje opatrenia na ochranu a podporu ich zdravia,
pravidelne poskytuje informácie o spôsobilosti vykonávať dané práce Vašimi zamestnancami,
poskytuje aktuálne informácie o zdravotných rizikách a možnostiach ochrany proti nim vo
Vašom podniku.
Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby pri SZU splnil všetky zákonom stanovené požiadavky
a dňa 10.1.2007 získal oprávnenie OPPL – 418/2007 – Oj na vykonávanie pracovnej zdravotnej
služby od Úradu verejného zdravotníctva SR.
A ďalšia výhoda? Až po nadviazaní priameho kontaktu stanovujeme ceny výkonov nami
ponúkanej pracovnej zdravotnej služby, lebo tie sa odvíjajú podľa získaných konkrétnych informácií
a profesiogramov od jednotlivých zamestnávateľov. Tým zohľadňujeme špecifické podmienky
každého záujemcu. Aj v tomto smere chceme ponúknuť nielen najlepšiu službu, ale aj najlepšiu
cenu. Naša pracovná zdravotná služba má jedinú podmienku, že za reálnu prácu žiada len reálnu
cenu. Podmienka obojstrannej spokojnosti? Istotne. Príďte sa presvedčiť, stačí raz vidieť, ako
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