
Štefan Roda 
RÚVZ so sídlom v Rožňave

VÝVOJ CHORÔB  Z  POVOLANIA V SR 

A V OKRESE ROŽŇAVA



CHOROBA  Z  POVOLANIA

• DEFINÍCIA  :

/  zák. č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, §8 ods.2  
/

Choroba z povolania podľa tohto zákona je choroba uznaná príslušným 
špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu), zaradená do zoznamu 
chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1, ak vznikla za podmienok uvedených v 
tejto prílohe

a) zamestnancovi zamestnávateľa podľa § 16 pri plnení pracovných úloh alebo 
služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo 
služobných úloh,

b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení 
alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do 
zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto 

zoznamu.

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f4036318


PROCES  POTVRDENIA CHOROBY Z POVOLANIA
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Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania
SLOVENSKO



Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania
SLOVENSKO



Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania
SLOVENSKO - rok 2017,2018

Najčastejšie prešetrovanou položkou bola: 
položka č. 29 (choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín). 
položka č. 28 (choroba z vibrácií
položka č. 38 (porucha sluchu z hluku), 
položka č. 22 (kožné choroby a prenosné kožné choroby), 
položka č. 47 (iné poškodenie z práce),
položka č. 37 (bronchiálna astma), 
položka č. 24 (infekčné choroby a parazitárne choroby okrem tropických infekčných 
chorôb a parazitárnych chorôb a chorôb prenosných zo zvierat na ľudí). 

Medziročný nárast prešetrovaní bol zaznamenaný pri podozrení na ChzP pri
 položke č. 46 (nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými 
karcinogénmi v pracovnom prostredí). 
položke č. 33 - choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, 
silikotuberkulóza) vrátane (uhľokopskej) pneumokoniózy, 
položke č. 47 – iné poškodenie, pri dobývaní nerastov - lomy. Situáciu zhoršuje aj sezónny 
výkon prác. 



Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania
okres   ROŽŇAVA



Prešetrenie podozrenia na chorobu z povolania
okres   ROŽŇAVA

12-choroba z oxidu uhoľnatého, ,  23- rakovina pľúc,  28-choroba z vibrácií,  29- choroba z DNJZ, 
33-zaprášenie pľúc oxidom kremičitým, 34, horoba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza), 

37-bronchiálna astma, 38-porucha sluchu z hluku, 42-nedomykavosť hlasiviek, 
45-alergické choroby – horné dýchacie cesty, 46- nádorové choroby – chemické karcinogény



Hlásené choroby z povolania
SLOVENSKO



–ochorenie horných končatín z dlhodobého nadmerného a 
jednostranného zaťaženia (položka č.29, 50,3 % - 47,9%

–ochorenie horných končatín z vibrácií (položka č. 28, 16,7%-17,9%

–prenosné a parazitárne ochorenia (položky č. 24 – 26, 8,5 % - 8,8%

– porucha sluchu z hluku (položka č. 38 ,7,3 %- 9,1%

–profesionálne dermatózy (položka č. 22, 7,3 % - 2,9%

–choroba zaprášenia pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý - 
silikóza (položka č. 33 , 3,7 % - 3,3%

–profesionálna bronchiálna astma (položka č. 37, 2,3 % - 1,9%

 K najčastejšie hláseným chorobám z povolania v r. 
2017 a v roku 2018 patrili: 



Hlásené choroby z povolania
okres  ROŽŇAVA  



Hlásené choroby z povolania
okres   ROŽŇAVA

12-choroba z oxidu uhoľnatého, , 23- rakovina pľúc, 28-choroba z vibrácií,  29- choroba z DNJZ, 
33-zaprášenie pľúc oxidom kremičitým, 34, horoba zaprášenia pľúc azbestovým prachom (azbestóza), 
37-bronchiálna astma, 38-porucha sluchu z hluku, 42-nedomykavosť hlasiviek, 44 – farmárske pľúca
45-alergické choroby – horné dýchacie cesty, 46- nádorové choroby – chemické



Porovnanie počtu prešetrení podozrenia na ChzP 
a počtu hlásených prípadov ChzP za roky 2007 – 

2018 – v SR



Porovnanie počtu prešetrení podozrenia na ChzP 
a počtu hlásených prípadov ChzP za roky 2007 – 

2018 – okres Rožňava



Najčastejšie problémy pri prešetrovaní podozrení 
na chorobu z povolania boli:

-nedostupnosť potrebnej dokumentácie,

- nedostatočná spolupráca zo strany zamestnávateľov, resp. správcov 
konkurznej podstaty v prípade zaniknutých firiem,

-práca zamestnanca v zahraničí

-zánik pracovísk, na ktorých zamestnanec vykonával prácu,

- rozpory v údajoch zamestnanca a zamestnávateľa o vykonávaných 
činnostiach´a s nimi spojených pracovných expozíciách,



Najčastejšie problémy pri prešetrovaní podozrení 
na chorobu z povolania boli:

- nedostatočné, resp. nespoľahlivé údaje o vykonanej objektivizácii 
škodlivých faktorov pracovného prostredia,

-nedostatok objektívnych vyšetrovacích metód,

- ťažkosti s odlíšením profesionálnych príčin od neprofesionálnych pri 
niektorých diagnózach (najmä pri iných poškodeniach zdravia z práce),

- problémy so zabezpečením účasti všetkých zainteresovaných 
subjektov pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania.



Ďakujem za pozornosť
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