
 

 



2 / 12 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
MIROMAX, s.r.o., bezpečnosť práce, pracovná zdravotná služba, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment                           www.miromax.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 / 12 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
MIROMAX, s.r.o., bezpečnosť práce, pracovná zdravotná služba, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment                           www.miromax.sk 

 

Obsah 
 

 

1. Úvodné ustanovenia ...................................................................................................................... 4 

2. Rozsah platnosti ............................................................................................................................ 4 

3. Vymedzenie základných pojmov a použité skratky ..................................................................... 4 

4. Úlohy na úseku BOZP .................................................................................................................. 5 

5. Práva, povinnosti a zodpovednosť za BOZP ................................................................................ 5 

5.a) Povinnosti SZU v oblasti BOZP ............................................................................................... 5 

5.b) Povinnosti štatutárneho zástupcu SZU v oblasti BOZP ............................................................ 6 

5.c) Povinnosti vedúcich zamestnancov SZU v oblasti BOZP ........................................................ 6 

5.d) Povinnosti vedúceho ľudských zdrojov SZU v oblasti BOZP .................................................. 7 

5.e) Práva a povinnosti zamestnancov SZU v oblasti BOZP ........................................................... 7 

6. Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP ....................................................................................... 8 

7. Preventívne a ochranné služby ..................................................................................................... 9 

7.a) Bezpečnostnotechnická služba .................................................................................................. 9 

7.b) Pracovná zdravotná služba ...................................................................................................... 10 

8. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť ................................................................................ 10 

9. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ....................................................................... 11 

10. Zabezpečenie pitného režimu a poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných  

prostriedkov. .............................................................................................................................. 11 

11. Záverečné ustanovenia ................................................................................................................ 12 

12. Účinnosť ..................................................................................................................................... 12 

13. Zoznam príloh ............................................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 / 12 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
MIROMAX, s.r.o., bezpečnosť práce, pracovná zdravotná služba, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment                           www.miromax.sk 

1. Úvodné ustanovenia 

Účelom tejto smernice je určiť v súlade so zákonom 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základné podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik 

pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce ako aj všeobecné zásady 

prevencie, vymedzujú povinnosti štatutárneho zástupcu, vedúcich zamestnancov, ako aj ostatných 

zamestnancov v oblasti BOZP.  

Prílohami smernice je súbor dokumentov, ktoré sú súčasťou dokumentácie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 

2. Rozsah platnosti 

Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané štatutárnym orgánom Slovenskej 

zdravotníckej univerzity (ďalej len SZU) v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

vzťahujú: 

a) na všetky objekty, priestory a pracoviská vo vlastníctve alebo užívaní SZU, 

b) na všetkých zamestnancov SZU, 

c) na zamestnancov iných dodávateľských organizácii podľa osobitných zmlúv, 

d) v primeranom rozsahu na osoby, ktoré sa s vedomím zodpovedných zamestnancov SZU 

zdržujú na jej pracoviskách a v užívaných objektoch. 

3. Vymedzenie základných pojmov a použité skratky 

Na účely týchto pravidiel: 

1) BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - vyjadruje základné podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných 

poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie, 

2) zamestnávateľ - Slovenská zdravotnícka univerzita, 

3) vedúci zamestnanec - fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi 

a súčasne je oprávnená určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné 

úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny, 

4) zamestnanec - fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom 

vzťahu, vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa podľa jeho pokynov za mzdu alebo za 

odmenu. Pokiaľ sa v texte smernice uvádza zamestnanec, rozumie sa ním aj vedúci zamestnanec, 

5) prevencia - systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti 

zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 

podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce 

a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia, 

6) pracovisko - priestor, kde zamestnanec zotrváva alebo v ktorom sa pohybuje počas pracovnej 

doby, 

7) nebezpečenstvo - stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré 

môžu poškodiť zdravie, 

8) ohrozenie - situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené, 

9) riziko - pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných 

následkov na zdraví, 

10) neodstrániteľné nebezpečenstvo - také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných 

vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť, 

11) nebezpečná udalosť - udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, 

ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia, 

12) bezpečnosť technického zariadenia - stav technického zariadenia a spôsob jeho používania, pri 

ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť technického zariadenia je 

neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
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13) OOPP – osobné ochranné pracovné prostriedky, 

14) IP – inšpektorát práce - je orgán štátnej správy, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním 

predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

15) inšpektor práce - štátny zamestnanec vykonávajúci štátnu službu v inšpektoráte práce. 

4. Úlohy na úseku BOZP 

Úlohy v oblasti BOZP stanovuje všeobecne a zásadne zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákonník práce, ako aj ďalšie legislatívne predpisy vydané na zabezpečenie BOZP.  

V SZU sú úlohy v oblasti BOZP najmä: 

a) v dodržiavaní všeobecných zásad prevencie,  

b) zlepšovaní pracovných podmienok a prispôsobovaní ich zamestnancom, 

c) zisťovaní nebezpečenstva a ohrozenia, posudzovaní rizika pri pracovných činnostiach,  

d) zabezpečovaní aby faktory pracovného prostredia neohrozovali bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov, 

e) určovaní bezpečných pracovných postupov a zabezpečovaní ochranných opatrení, 

f) výchove a vzdelávaní zamestnancov o BOZP. 

5. Práva, povinnosti a zodpovednosť za BOZP 

1) Za celkové plnenie úloh v starostlivosti o BOZP zodpovedá štatutárny orgán SZU, ktorý poveril 

zodpovednosťou za plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia kvestora. 

2) Úlohy z BOZP sú pre vedúcich zamestnancov rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich 

pracovných povinností, za BOZP zodpovedajú vedúci zamestnanci v rozsahu svojej pôsobnosti. 

3) Základnou povinnosťou každého zamestnanca je dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť 

a zdravie ostatných zamestnancov. 

5.a) Povinnosti SZU v oblasti BOZP 

Na zabezpečenie starostlivosti o BOZP je SZU povinná: 

1) Preberať a do prevádzky uvádzať len bezpečné priestory, stroje, zariadenia, pracovné pomôcky a 

odstraňovať zistené nedostatky. 

2) Bezplatne poskytovať zamestnancom, ak to vyžaduje ochrana ich života a zdravia, OOPP a 

prostriedky na osobnú hygienu a očistu. 

3) Zabezpečovať udržiavanie OOPP najmä čistením, opravou alebo výmenou. 

4) Oboznamovať zamestnancov s ohrozeniami, ktoré sa pri práci môžu vyskytnúť, poučiť ich, ako sa 

proti nim majú chrániť. Uskutočňovať jedenkrát za dva roky oboznámenia zamestnancov o BOZP 

a overovať ich vedomosti z tejto oblasti. 

5) Nepoverovať zamestnancov prácami, na ktoré nemajú oprávnenia podľa osobitných predpisov. 

6) Sledovať nové poznatky vedy a techniky v oblasti BOZP a podľa nich vykonávať technické a 

organizačné opatrenia na zabezpečenie BOZP. 

7) Zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav. 

8) Po dohode s odborovou organizáciou (ak má zamestnávateľ zriadenú Odborovú organizáciu) 

zabezpečovať kontrolu pracovísk z hľadiska BOZP, pravidelnosť revízií, skúšok a prehliadok 

zariadení a odstraňovať zistené nedostatky. 

9) Vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP. 

10) Dbať, aby sa zdravie zamestnancov neohrozovalo fajčením. 

11) Osobitnú pozornosť venovať pracovným podmienkam žien a mladistvých. 

12) Dodržiavať všeobecné zásady prevencie v oblasti posudzovania rizík pri výbere pracovných 

zariadení, materiálov a ostatných technických prostriedkov. 

13) Zabezpečiť, aby každému zamestnancovi boli poskytnuté informácie o možných rizikách 

ohrozujúcich jeho bezpečnosť a zdravie pri: 

a) prijatí do zamestnania, 
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b) preložení na iné pracovisko a zmene pracovnej náplne,  

c) zavedení nových strojov a zariadení, 

d) návrate z materskej dovolenky. 

14) Zisťovať príčiny vzniku registrovaných pracovných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných 

udalostí, viesť ich evidenciu, vykonávať registráciu a ustanoveným spôsobom ich oznamovať 

príslušným orgánom a opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného úrazu alebo 

nebezpečnej udalosti. 

15) Vytvoriť podmienky pre kontrolnú činnosť orgánov dozoru, preventívnych služieb a zástupcov 

zamestnancov pre bezpečnosť. 

16) Zisťovať ohrozenia a vykonať opatrenia na odstraňovanie týchto ohrození v záujme ochrany 

života a zdravia zamestnancov pri práci v súlade s platnými právnymi predpismi. 

17) Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o BOZP znáša zamestnávateľ. 

5.b) Povinnosti štatutárneho zástupcu SZU v oblasti BOZP 

Na zabezpečenie BOZP je štatutárny zástupca povinný: 

1) Zodpovedá za vykonanie potrebných opatrení na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti 

týkajúce sa práce, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť BOZP. 

2) Zriadi, ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti ochrany zdravia pri práci pokiaľ si to 

zaradenie zamestnávateľa vyžaduje. 

3) Zabezpečí, aby vedenie SZU prerokovalo správu z kontrol BOZP na pracoviskách. 

4) Vydáva príkazy a opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách a previerkach na 

úseku BOZP. 

5) Ustanoví komisiu na určenie miery zodpovednosti pri vzniku registrovaných pracovných úrazov, 

smrteľných a ťažkej ujmy na zdraví. 

6) Pri hodnotení pracovných výsledkov zamestnancov hodnotí aj plnenie úloh na úseku BOZP. 

7) Vyvodzuje postihy voči zamestnancom za neplnenie úloh na úseku BOZP. 

5.c) Povinnosti vedúcich zamestnancov SZU v oblasti BOZP 

Vedúci zamestnanci na zabezpečenie BOZP sú povinní: 

1) Zabezpečovať na svojom pracovisku plnenie úloh BOZP. 

2) Zabezpečovať, aby sa na pracoviskách nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky. 

Vykonávajú kontrolu, aby zistili, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných látok. 

3) Zabezpečovať potrebné opatrenia a podmienky na to, aby zamestnanci mohli plniť všetky úlohy, 

vyplývajúce z požiadaviek BOZP. 

4) Navrhovať opatrenia na zníženie pracovnej úrazovosti. 

5) Preukázateľne v spolupráci s bezpečnostnotechnickou službou oboznamovať zamestnancov s 

predpismi BOZP a spolupracujú pri realizácii vstupnej inštruktáže pre novoprijatých 

zamestnancov. 

6) Spolupracovať pri odstraňovaní nedostatkov v pracovných podmienkach, v pracovnom prostredí 

a pri prijímaní vhodných opatrení na znižovanie výskytu chorôb z povolania a iného poškodenia 

zdravia pri pracovnej činnosti. 

7) Od zamestnancov sústavne vyžadovať dodržiavanie predpisov na úseku BOZP a v prípade ich 

porušovania vyvodzovať dôsledky. 

8) Pravidelne kontrolovať stav pracoviska a zabezpečovať odstránenie zistených nedostatkov. 

9) Zodpovedať za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov, 

ktorým prislúchajú a kontrolujú ich používanie pri práci. 

10) Zúčastňovať sa oboznámenia z predpisov BOZP a absolvujú predpísané preskúšanie.  

11) Hlásiť bez zbytočného odkladu vznik pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti v zmysle prílohy 

č. 04 – Pracovné úrazy. 
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12) V spolupráci s  bezpečnostnotechnickou službou šetriť pracovný úraz a spisovať záznam o 

registrovanom pracovnom úraze a zabezpečovať odstránenie príčin pracovného úrazu.  

13) Dbať o bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa s ich vedomím zdržiavajú na pracoviskách. 

14) Spolupracovať s bezpečnostnotechnickou službou pri riešení úloh BOZP. 

15) Zabezpečuje preukázateľne zácvik novoprijatého zamestnanca priamo na pracovisku 

z bezpečných pracovných postupov, návodov na obsluhu a údržbu, a bezpečného používania 

pracovných prostriedkov v zmysle všeobecne platných predpisov. 

5.d) Povinnosti vedúceho ľudských zdrojov SZU v oblasti BOZP 

Na zabezpečenie BOZP je vedúci zamestnanec ľudských zdrojov ďalej povinný: 

1) Zabezpečovať, aby sa bezpečnostnotechnickej službe priebežne odovzdávali informácie 

(zoznamy) o novoprijatých zamestnancoch a zamestnancoch preradených na iné pracovisko, z 

dôvodu vykonania vstupných školení na úseku BOZP. 

2) V spolupráci s príslušnými vedúcimi zamestnancami, bezpečnostnotechnickou službou riešiť 

problémy po úrazovej starostlivosti a vhodné pracovné zaradenie zamestnancov po závažných 

registrovaných pracovných úrazoch a chorobách z povolania. 

3) Zasielať záznamy o pracovných úrazoch príslušným orgánom štátnej správy v lehotách 

ustanovených v zmysle prílohy č. 04 – Pracovné úrazy. 

5.e) Práva a povinnosti zamestnancov SZU v oblasti BOZP 

Práva zamestnancov v oblasti BOZP: 

1) zamestnanci majú právo na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, na informácie o 

nebezpečenstvách vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach 

na ochranu pred ich účinkami, 

2) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s 

jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v 

danom odbore, 

3) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne 

domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo 

zdravie iných osôb. 

Povinnosti zamestnancov v oblasti BOZP: 

1) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, 

zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné 

postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámení,  

2) spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom 

rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru,  

3) vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky 

a ostatné prostriedky v súlade s návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne 

oboznámený a poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej 

spôsobilosti,  

4) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci len na 

základe preukazu, osvedčenia alebo osobitného dokladu a len ak je zamestnávateľom poverený na 

túto obsluhu alebo na vykonávanie tejto činnosti,  

5) náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne 

ich nemeniť,  

6) používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,  
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7) dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a nevykonávať činnosti 

ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie,  

8) zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti,  

9) podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci,  

10) oznámiť bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému 

technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo 

príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo 

zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností 

zúčastniť sa na ich odstraňovaní,  

11) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách 

a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, 

nenastupovať pod ich vplyvom do práce,  

12) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy aby 

zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,  

13) dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,  

14) zúčastňovať sa na rekondičných pobytoch,  

15) zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezodkladne oznámiť svojmu 

vedúcemu zamestnancovi, ak vykonanie potrebných preventívnych opatrení a ochranných 

opatrení je nad rámec jeho pracovných povinností,  

16) plniť ostatné povinnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s touto 

smernicou.  

6. Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP 

 Znalosť právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP je neoddeliteľnou a trvalou 

súčasťou kvalifikačných predpokladov každého zamestnanca. Odborná výchova, vzdelávanie a 

oboznamovanie vedúcich zamestnancov, zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP sa 

uskutočňuje v pracovnom čase.  

 Pre potreby odbornej výchovy a vzdelávania zamestnancov z oblasti BOZP zamestnávateľ 

realizuje nasledujúce druhy oboznamovaní: 

 

•   vstupné oboznamovanie novoprijatých zamestnancov,  

• pravidelné opakované oboznamovanie pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov,  

• oboznamovanie zamestnancov určených činností (vodiči z povolania, elektrotechnici, 

obsluha vysokozdvižných vozíkov a pod.).   

• inštruktážne oboznamovanie,  

• oboznamovanie pre zamestnancov, ktorí sa preraďujú na inú prácu alebo pri zavedení novej 

technológie resp. nových pracovných postupov alebo strojov a zariadení,  

•   oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP bezpečnosť. 

 

 Vstupné a pravidelné opakované oboznamovanie zo všeobecne platných predpisov 

zabezpečuje v SZU  a vykonáva dodávateľská organizácia MIROMAX, s.r.o.. Obsah a rozsah 

jednotlivých tém ako aj spôsob overovania vedomostí účastníkov oboznamovania je podrobne 

uvedený v prílohe č.03- Projekt výchovy a vzdelávania zamestnancov o BOZP. 

 

 Zácvik a inštruktáž na pracovisku zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec. Zabezpečuje 

preukázateľne zácvik novoprijatého zamestnanca priamo na pracovisku z bezpečných pracovných 

postupov, návodov na obsluhu a údržbu, a bezpečného používania pracovných prostriedkov v zmysle 

všeobecne platných predpisov. 
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7. Preventívne a ochranné služby 

Preventívne a ochranné služby v SZU  sú odborné služby súvisiace s výberom, organizovaním 

a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým 

s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.  

Preventívne a ochranné služby tvorí bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba.  

7.a) Bezpečnostnotechnická služba 

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje SZU poradenské služby v oblasti odborných, 

metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri 

zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných 

priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných 

technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho 

zabezpečenia. Bezpečnostnotechnická služba primerane plní úlohy v záujme optimalizácie 

pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov 

k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik a autorizovaný 

bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby:  

1) metodicky usmerňuje, organizuje a kontroluje činnosti v oblasti BOZP v objektoch SZU,  

2) vykonáva preventívnu a kontrolnú činnosť na pracoviskách SZU v spolupráci s vedúcimi 

zamestnancami a jednotlivými organizačnými útvarmi,  

3) vykonáva metodickú, výchovno-vzdelávaciu a poradenskú činnosť pre všetkých zamestnancov 

SZU,  

4) hodnotí stav BOZP, vypracúva návrhy opatrení, zostavuje konkrétne plány hlavných úloh BOZP 

v závislosti od špecifických podmienok organizačných zložiek,  

5) analyzuje príčiny vzniku pracovných úrazov, vedie ich evidenciu a navrhuje opatrenia na nápravu 

v oblasti BOZP,  

6) vypracúva v spolupráci s vedúcimi zamestnancami návrhy opatrení BOZP so zameraním na 

znižovanie pracovných rizík,  

7) pripravuje nové a aktualizuje platné záväzné pokyny v oblasti BOZP a za týmto účelom sleduje 

legislatívu v tejto oblasti,  

8) vedie dokumentáciu BOZP v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

9) zúčastňuje sa šetrenia pracovných úrazov, havárií a iných mimoriadnych udalostí v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov a počas šetrenia spolupracuje s orgánmi inšpekcie 

práce, hygienickej služby, polície, poisťovní a podobne,  

10) pomáha pri plnení všetkých povinností súvisiacich so zaisťovaním BOZP, upozorňuje na zistené 

nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,  

11) na požiadanie SZU vykonáva skúšky požitia alkoholu na pracoviskách,  

12) vykonáva oboznámenia zamestnancov v oblasti BOZP a overuje ich znalostí v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

13) plní ostatné požiadavky súvisiace s činnosťami, ktoré sú alebo budú vyžadované platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami upravujúcimi oblasť BOZP. 

 

Určenie počtu bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov 

zohľadňuje veľkosť spoločnosti, počet zamestnancov SZU, pracovné podmienky, rôznorodosť a 

náročnosť pracovných procesov, ako aj rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich 

vyplývajúcich rizík. Počet bezpečnostných technikov zaručuje efektívne a účinné organizovanie a 

vykonávanie odborných úloh súvisiacich so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

predovšetkým s prevenciou rizík a ochranou pred nimi.  
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Bezpečnostnotechnická služba sa v SZU zabezpečuje dodávateľským spôsobom na základe 

zmluvy s firmou MIROMAX, s. r.o., Banská Bystrica.  

7.b) Pracovná zdravotná služba 

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti 

ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad 

pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych 

preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. 

 

Dohľad nad pracovnými podmienkami (vykonávané vlastnými odbornými zamestnancami 

zamestnávateľa alebo sa realizuje dodávateľským spôsobom) pre zamestnancov vykonávajúcich práce 

zaradené do prvej kategórie a druhej kategórie, obsahuje vymedzené činnosti pracovnej zdravotnej 

služby. Sú to najmä tieto činnosti: 

1) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich 

možného vplyvu na zdravie zamestnancov,  

2) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné 

kombinované účinky na zdravie, 

3) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na 

vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na 

zníženie alebo odstránenie rizika, 

4) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, 

5) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany 

zdravia, 

6) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri 

a) plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a 

pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, 

b) ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo 

technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, 

c) ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a 

ergonómii, 

7) zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní 

pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného 

hľadiska, 

8) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného 

ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii. 

8. Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť 

Zamestnanec sa navrhuje a volí za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným 

súhlasom. Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť v SZU môže zastupovať najviac 100 

zamestnancov. SZU zabezpečuje zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh 

vzdelávanie a poskytuje v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy na vytvorenie 

nevyhnutných podmienok na výkon ich funkcie.  

Zásady činnosti zástupcov zamestnancov:  

1) vykonávať kontroly pracovísk a overovať plnenie opatrení z hľadiska zaistenia bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci,  

2) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci; tie môže prerokúvať s odborovou organizáciou, a po dohode so 

zamestnávateľom aj s odborníkmi v danom odbore pod podmienkou, že sa nevyzradia utajované 

skutočnosti,  

3) spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie úrovne 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  



11 / 12 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
MIROMAX, s.r.o., bezpečnosť práce, pracovná zdravotná služba, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment                           www.miromax.sk 

4) požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ neodstráni 

nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety príslušnému inšpektorátu práce 

alebo príslušnému orgánu dozoru,  

5) zúčastňovať sa na rokovaniach organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, vyšetrovania príčin vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a 

ďalších mimoriadnych udalostí, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, 

zúčastňovať sa na kontrolách vykonávaných príslušným inšpektorátom práce alebo príslušným 

orgánom dozoru a od zamestnávateľa požadovať informácie o výsledkoch a záveroch týchto 

kontrol a plnení uložených opatrení, meraní a hodnotení,  

6) predkladať pripomienky a návrhy príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu 

dozoru pri výkone inšpekcie práce alebo dozoru u zamestnávateľa. 

SZU sprístupňuje na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam 

zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú.  

9. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Vzhľadom na počet zamestnancov SZU zriaďuje ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zástupcovia 

zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia 

zamestnancov pre bezpečnosť.  

Zoznam osôb tvoriacich komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je uložený 

v dokumentácii BOZP. 

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je oprávnená:  

1) pravidelne hodnotiť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stav a vývoj pracovnej 

úrazovosti, chorôb z povolania a ďalších mimoriadnych udalostí a hodnotiť ostatné otázky 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovného prostredia a pracovných podmienok,  

2) navrhovať opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci,  

3) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam súvisiacim s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,  

4) požadovať od zamestnávateľa nevyhnutné informácie potrebné na výkon svojej činnosti.  

Komisia BOZP zasadá jedenkrát za rok. 

Ustanovením komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie sú dotknuté oprávnenia 

zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.  

10. Zabezpečenie pitného režimu a poskytovanie umývacích, čistiacich 

a dezinfekčných  prostriedkov. 

SZU zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody pre zamestnancov.  

Zabezpečiť pitný režim pre zamestnancov musí SZU vykonať: 

a) pri záťaži teplom úhradu najmenej 70% vody stratenej za  pracovnú zmenu potením a 

dýchaním, 

b) pri záťaži chladom najmenej pol litra teplého nápoja za pracovnú zmenu, 

c) pri záťaži teplom alebo chladom primeranú teplotu poskytovaných nápojov.  

SZU poskytne zamestnancom pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok 

pitnú vodu bezprostredne na mieste výkonu práce. Ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt 

dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku 

počas mimoriadne teplých dní navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a 

minerálnych látok stratených potením a dýchaním. 
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Pri zvýšenej záťaži zamestnancov chladom im budú poskytnuté nápoje, prostredníctvom ktorých sa 

dopĺňa strata tepla v organizme, najmä: 

a) pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov 

teplota 4°C a nižšia, 

b) pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu počas 

pracovnej zmeny nižšia ako 4 °C. 

 

Nápoje musia byť zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu. Majú 

obsahovať čo najmenej cukru (do 6 %), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú 

obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu 

tepla v organizme. 

Z dôvodu dodržiavania pitného režimu zabezpečila SZU pre zamestnancov prístup k pitnej vode 

v miestach umyvární, resp. zázemiach jednotlivých pracovísk, z inštalovaných vodovodov s pitnou 

vodou, prístupných pre všetkých zamestnancov. 

SZU poskytuje zamestnancom čistiace a hygienické prostriedky z hľadiska zachovania zdravia 

zamestnancov a udržovania čistoty prostredia. Tieto prostriedky sú zamestnancom trvalo k dispozícii 

v potrebnom rozsahu a  množstve na šatniach, v umyvárňach a WC (tekuté mydlo, toaletný papier, 

papierové osušky a pod.). 

11. Záverečné ustanovenia 

Porušenie ustanovení tejto smernice je porušením pracovnej disciplíny, za ktoré bude 

zamestnanec, ktorý sa porušenia dopustil postihnutý sankciami v súlade so Zákonníkom práce 

a v súlade s Pracovným poriadkom SZU. Podľa závažnosti porušenia môže byť takéto konanie 

zamestnanca aj dôvodom na skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením 

pracovného pomeru. 

Ustanovenia tejto smernice môžu byť zmenené alebo zrušené ďalšou verziou tohto dokumentu. 

12. Účinnosť 

Smernica – Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nadobúdajú účinnosť dňom podpisu. 

13. Zoznam príloh 

1) Posúdenie rizík a hodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev. 

2) Prideľovanie osobných ochranných prostriedkov. 

3) Projekt výchovy a vzdelávania zamestnancov. 

4) Pracovné úrazy. 

5) Postup pre prípad záchranných prác - TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN.  

6) Kontakty na zdravotnícke a záchranné zložky. 

7) Kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok. 

8) Ochrana nefajčiarov. 

9) Práce a pracoviska zakázané ženám.  

10) Práce a pracoviska zakázané mladistvým. 

11) Požiadavky na prácu so zobrazovacími jednotkami. 

12) Požiadavky na pracovisko.  

13) Požiadavky na pracovné prostriedky  

14) Požiadavky na prácu s bremenami.  

15) Požiadavky na bezpečné pracovné postupy. 

16) Požiadavky na práce vo výškach. 

17) Požiadavky na stavenisko. 
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Príloha č. 1 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                    hodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizika 

 

1. Úvod 

Hodnotenie rizík predstavuje určenie pravdepodobnosti vzniku nežiadúcej udalosti, 

závažnosti dôsledku možného poškodenia zdravia a určenie akceptovateľnosti rizika. 

 

Nenáročnosť na odborné znalosti, poznanie skutočného stavu a možných nepriaznivých 

zásahov človeka vo výrobnom procese vyžaduje jednoduchú metódu, ktorá v konečnom 

hodnotení zaradí existujúce riziko do kategórie akceptovateľného, resp. nevyhovujúceho rizika. 

 

2. Hodnotenie rizík jednoduchou Bodovou metódou 

 

Jednoduchá bodová metóda je zrozumiteľná a jednoduchá na vyhotovenie miery 

ohrozenia. Je vhodnou metódou na preverenie rizík na pracovisku, ktoré sú určené ako 

východisko na bezpečnostné opatrenia v prevádzke. Vyjadruje sa polo kvantitatívne – 

priradeným bodovým hodnotám od 1 do 5 pri hodnotení pravdepodobnosti a bodovým hodnotám 

od 1 do 4 pri hodnotení dôsledku je priradené aj slovné vyjadrenie závažnosti. Pri 

vyhodnocovaní miery rizika sa používa definícia rizika v podobe matice číselného posúdenia 

rizika, ktorá je zostavená z hodnôt dôsledku a početnosti. 

 

 

R = P x D 

 
P – pravdepodobnosť vzniku a existencie rizika – stanovuje odhad možnosti, že k nežiaducej 

udalosti dôjde, pravdepodobnosť ako často dôjde k nežiaducej udalosti. Tento parameter 

vychádza z početnosti vzniku rizikovej situácie v rámci posudzovaného systému. Čím viac alebo 

častejšie je zamestnanec vystavený pôsobeniu rizikových faktorov, tým je väčšia 

pravdepodobnosť vzniku rizika. 

 

 

Hodnota Pravdepodobnosť Frekvencia vzniku 
Časové pôsobenie 

ohrozenia 

1 veľmi nízka Vznik javu je takmer vylúčený 
Takmer nemožné 

ohrozenie 

2 Nízka Vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný 
Veľmi zriedkavé 

ohrozenie 

3 Stredná 
Jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. 

činnosti 
Zriedkavé ohrozenie 

4 Vysoká 
Jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, 

príp. činnosti 
Časové ohrozenie 

5 veľmi vysoká Jav vznikne veľmi často Nepretržité ohrozenie 

 

 

D – dôsledok vyjadruje stupeň, závažnosť dôsledku nežiaducej udalosti. Týmto parametrom je 

posudzovaná miera poškodenia zdravia zamestnanca, ku ktorej by došlo vplyvom nežiaducej 

udalosti spôsobenej rizikovým stavom. 

 
Hodnota Dôsledok Charakteristika dôsledku 

1 zanedbateľný Menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2 málo 

významný 
Ľahký úraz, začiatok choroby z povolania  alebo menšie poškodenie systému,  finančné straty 

3 Kritický 
Ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké 

finančné straty 

4 katastrofický Usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 
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R – riziko – kombinácia dvoch parametrov – pravdepodobnosti (P) a dôsledku (D) určuje 

výslednú hodnotu rizika. Najnižšia hodnota môže byť 1 a najvyššia 20. 

 
Dôsledok/Početnosť 1 2 3 4 

1 1 4 6 12 

2 2 7 11 13 

3 3 10 15 17 

4 5 12 16 19 

5 8 14 18 20 

 

Podľa bodového rozpätia je riziko pri jednoduchej bodovej metóde zatriedené do štyroch 

kategórií. Výsledná hodnota rizika vyjadruje skutočnosť, či je dané riziko akceptovateľné alebo 

či je nutné prijať opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu rizika. 

 
Bodové 

rozpätie 

Posúdenie 

(kritériá) 
Potreba bezpečnostných opatrení 

1 - 3 Prijateľné Systém je bezpečný, bežné postupy 

4 – 11 Mierne Systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 – 15 Nežiaduce 
Systém je nebezpečný, je potrebné prijať technické, organizačné, bezpečnostné 

opatrenia 

16 - 20 Neprijateľné 
Systém je neprijateľný – okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie 

systému 

 

3. Posúdenie rizík jednotlivých profesií. 

    3.1.  administratívny zamestnanec 

Nebezpečenstvo Ohrozenie Popis ohrozenia P D R 
Bezpečnostné 

opatrenia 
Poznámka 

Cestné vozidlá, 

pojazdné 

prostriedky a stroje 

dopravné 

nehody 

* kontakt vozidla s 

osobou, s iným vozidlom 

alebo pevnou prekážkou - 

dopravné nehody:  

- zrážka vozidiel (čelá, z 

boku, zo zadu),  

- náraz vozidla na 

prekážku  

- prevrátenie vozidla,  

- zídenie vozidla mimo 

vozovku,  

- nájazd, prejdenie, 

zachytenie, prirazenie a 

zrazenie osoby vozidlom,  

- prirazenie alebo 

pritlačenie osoby 

vozidlom k časti stavby či 

inej pevnej konštrukcii;  

2 3 11 * oprávnenie pre riadenie 

vozidla (vodičský 

preukaz prísl. skupiny), 

školenie vodičov v rámci 

oboznamovania o BOZP;  

* dodržovanie pravidiel 

cestnej premávky, 

bezpečnostných 

prestávok, pozornosť, 

primeraná rýchlosť atď.;  

* nezdržiavať sa za 

cúvajúcim vozidlom a v 

dráhe cúvania, 

rozhliadnuť sa pred 

vstupom do komunikácie;  

* cúvanie dopredu 

ohlásiť, zvukovým 

výstražným zariadením;  

* zaistenie odstaveného 

vozidla proti 

nežiadúcemu 

rozbehnutiu,  

* dodržiavanie 

pracovného režimu; 

  

Elektrické 

zariadenia 

Úraz 

elektrickým 

1. Dotyk osôb priamo na 

živé časti elektrických 

1 1 1 * rozdelenie elektrických 

zariadení v organizácii na 

Požadovaný 

stupeň 
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obsluhované laikmi prúdom od 

týchto 

zariadení 

zariadení vplyvom:  

- nezakrytia, alebo 

nedostatočného zakrytia 

živých častí, odstránenia 

zábran, krytov a izolácií,  

- nedodržaním 

požadovaných 

vzdialeností napr. pri 

ochrane umiestením 

mimo dosah,  

- dotyku osôb na živé 

časti, spôsobené pobytom 

v priestoroch, kde majú 

laici prístup zakázaný,  

- dotyk ako následok 

poruchy zariadenia, 

prípadne zanedbania 

povinnosti 

prevádzkovateľa / závady 

z revízií/.  

2. Dotyku osoby s 

neživými časťami, 

krytmi, na ktorých sa 

objavilo nebezpečné 

napätie:  

- vplyvom porušenia 

izolácie krytu,  

- vplyvom napr. vnútornej 

poruchy a súčasného 

zlyhania ochranného 

opatrenia,  

- na základe nesprávnej 

inštalácie zariadenia / 

napr. zámenou vodičov /.  

- obsluhovaním 

zariadenia, pre ktoré 

nebolo vykonané 

oboznámenie, zacvičenie 

osoby , / napr. neodborné 

zásahy, zásahy ako 

následok neznalosti / 

zariadenia, kde majú 

prístup laici a kde majú 

prístup iba osoby s 

príslušnou kvalifikáciou,  

* oboznámenie, poučenie, 

zacvičenie osôb bez 

elektrotechnickej 

kvalifikácie, ako súčasť 

preukázateľného 

oboznámenia / školenia /, 

§-20 Vyhl. MPSVR 

č.718/02 Z.z., 

upozornenie na 

zariadenia, ku ktorým 

nemajú prístup,  

* zaistenie, aby 

zariadenia, ku ktorým 

majú prístup osoby bez 

elektrotechnickej 

kvalifikácie boli 

zhotovené podľa 

príslušných noriem / STN 

34 3100, 33 1310 a súv./,  

* poverovanie 

oboznámených 

pracovníkov činnosťou na 

a v blízkosti EZ iba v 

súlade s STN 34 3108, 34 

3100 a súv.,  

* vykonávanie 

predpísaných odborných 

prehliadok a skúšok na 

všetkých zariadeniach a 

odstraňovanie závad / 

STN 33 1500, 33 1600, 

33 1610 /.  

* označenie 

nebezpečných zariadení 

podľa príslušných 

predpisov / STN 34 5555, 

34 3100 a súv /  

* zabezpečenie zariadení 

dodržovaním kľúčového 

poriadku / napr. 

upratovačka nesmie mať 

kľúče od rozvodne a pod./  

* laici a oboznámení 

pracovníci / zamestnanci / 

musia byť pre obsluhu 

elektrických zariadení 

preukázateľne poučení, 

oboznámení s návodom 

výrobcu, podľa potreby aj 

zacvičení,  

* vykonanie 

oboznámenia, zaškolenia 

a potrebného 

preukázateľného 

zacvičenia osôb, ktoré 

budú poverené obsluhou 

na zariadeniach v 

rozsahu, povolenom STN. 

bezpečnosti 

elektrického 

zariadenia, ak 

sa vylúči 

možnosť 

úmyselného 

dotyku, alebo 

neoprávnenej 

manipulácie  

sa môže 

dosiahnuť iba 

súčasným a 

dôsledným 

plnením 

uvedených 

opatrení.  

Neuvažujú sa 

prípady 

úmyselných 

úkonov, 

hrubého 

osobného 

porušenia 

zákazov a 

príkazov.  

Dôsledná práca 

v tejto oblasti 

predpokladá 

účinnú 

spoluúčasť s 

príslušnými 

odbornými 

pracovníkmi v 

elektrotechnike  

a prístup k 

aktuálnym 

predpisom. 
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3.2 Posúdenie rizík - upratovačka 

Nebezpečenstvo Ohrozenie Popis ohrozenia P D R Bezpečnostné opatrenia Poznámka 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

fyzická záťaž preťaženie svalov, šliach, 

poškodenie chrbtice, narazenie a 

zmliaždenie končatín pri ručnej 

manipulácii s bremenami 

2 1 2 * bremená, predmety, obaly a 

pod. ukladať tak, aby ich bolo 

možné uchopiť bez zbytočného 

otáčania, naklápania, zdvíhania a 

spúšťania;  

* ukladanie pracovných 

pomôcok, obalov, predmetov na 

určené bezpečné miesta, aby 

nedošlo k ich zakrytiu 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

narazenie, 

pomliaždeniny 

tela pri 

úderoch o 

nábytok 

narazenie, pomliaždeniny 

stehien, zadku pri úderoch o 

hrany stolov, rohy nábytku, 

stoly, skrine a o časti zariadení 

budov 

1 1 1 * dodržiavanie dostatočnej šírky 

obslužných priechodov medzi 

prevádzkovými zariadeniami a 

medzi týmito zariadeniami a 

konštrukciami;  

* udržiavanie priechodov voľne 

priechodných a voľných, bez 

prekážok, ich nezastavanie 

materiálom, prevádzkovým 

zariadením;  

* udržiavanie poriadku;  

* zatváranie dvierok skríň, 

zasúvanie zásuviek stolov a 

skriniek;  

* zvýšená opatrnosť pri 

upratovaní v stiesnených 

priestoroch 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

nevhodné 

uskladnenie 

upratovacích 

prostriedkov 

nevhodné priestory na 

uskladnenie upratovacích 

prostriedkov 

1 1 1 * na uskladnenie upratovacích 

prostriedkov zriadiť na každom 

podlaží primerane veľké 

priestory, vybavené prívodom 

studenej i teplej vody, výlevkou, 

dostatočne vetrateľné, s 

umývateľným povrchom stien 

do výšky 1,80 m a 

protišmykovou podlahou;  

* tieto priestory nesmú slúžiť 

ako šatne, prezliekárne 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

obťažovanie 

zápachom, 

rozmnoženie 

hlodavcov 

obťažovanie zápachom, 

možnosť rozmnoženia 

hlodavcov 

1 1 1 * vhodné umiestenie nádob s 

organickými odpadmi;  

* zabezpečenie včasného odvozu 

nádob s organickými 

odpadkami, najmä v letnom 

období 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

oparenie * oparenie horúcou vodou;  

* pád nádoby s horúcou vodou 

1 1 1 * pri napustení teplej vody do 

vedier a iných nádob najprv 

pustiť studenú vodu a potom 

primiešavať horúcu vodu na 

potrebnú teplotu;  

* nádoby s horúcou vodou 

nenapĺňať až po okraj;  

* pri manipulácii s nádobami 

obsahujúcimi horúcu vodu 

používať ochranné chňapky;  

* obmedzenie prenášania nádob 

s horúcou vodou a roztokmi;  

* úchopové časti nádob pevné a 

udržiavať ich v čistote (bez 

mastnôt);  

* nádoby s horúcou vodou 

neukladať na okraje stolov a 

pod. 

  



MIROMAX, s.r.o., komplexné služby BOZP, PZS, OPP, CO a environmentu,              www.miromax.sk      5/21 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

pád osoby pri 

otváraní okna 

* pád osoby po vynaložení úsilia 

pri otváraní okna, svetlíka 

1 1 1 * ľahká ovládateľnosť okenných 

krídel a iných otváracích častí;  

* ovládanie otváracích častí 

okna, svetlíkov, vetracích 

otvorov z bezpečného miesta 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

pád osoby z 

výšky pri 

umývaní 

okien, čistení 

stropných 

svietidiel 

pád osoby z výšky pri umývaní 

okien, čistení stropných 

svietidiel  

2 2 7 * stanovenie správnych 

pracovných postupov podľa 

konštrukčného riešenia okien, 

určenie pomocných konštrukcií 

na zvýšenie miesta práce;  

* pri nutnosti vstupu na parapety 

(napr. pri nutnosti umývania 

okenného krídla z vonkajšej 

strany) použiť prostriedky 

osobného zabezpečenia na 

ochranu proti pádu z výšky 

(záchytný postroj, polohovací 

prostriedok), stanoviť miesto 

ukotvenia (kotviace body);  

* zaistenie bezpečného prístupu 

k miestam práce vo výške (na 

vyššie umiestené okná a ich 

časti, stropné svietidlá a pod. 

používať dvojitý rebrík, 

prenosné schodíky, pracovnú 

plošinu);  

* nevystupovať po zábradlí 

alebo iných konštrukciách, 

nepoužívať stoličky, debny, 

prepravky, radiátory, skrine a 

pod. na zvyšovanie miesta práce 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

poleptanie 

pokožky 

žieravými 

čistiacimi a 

dezinfekčnými 

prostriedkami 

poleptanie pokožky žieravými 

čistiacimi a dezinfekčnými 

prostriedkami 

1 1 1 * pri používaní žieravých 

čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov používať príslušné 

OOPP, najmä na ochranu rúk, 

príp. očí;  

* rešpektovať varovné 

upozornenia na obaloch a 

informácie uvedené v 

bezpečnostných listoch, ak ide o 

chemickú látku alebo prípravok  

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

porezanie o 

sklo rozbitej 

sklenenej 

výplne 

porezanie o sklo rozbitej 

sklenenej výplne pri umývaní 

okien a sklenených výplní 

1 1 1 * vhodný druh skla so 

zodpovedajúcimi vlastnosťami, 

najmä pevnosťou;  

* včasné presklenie rozbitých i 

prasknutých sklenených výplní;  

* okná podľa potreby v 

otvorenom stave zabezpečiť 

proti samovoľnému zatvoreniu 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

porezanie rúk 

pri 

odpratávaní 

sklenených 

črepín 

* porezanie rúk pri odpratávaní 

sklenených črepín;  

* rezné a bodné rany ostrím a 

ostrými hrotmi sklenených 

črepín  

1 1 1 * ukladanie odpadu, sklenených 

črepín a pod. do osobitných 

nádob;  

* nevyberať odpadkové koše, 

kde možno predpokladať črepy a 

iné ostré predmety holou rukou, 

používať vhodné rukavice 

odolné proti porezaniu;  

* zvýšená opatrnosť, 

sústredenosť, dobré osvetlenie 

pri odpratávaní črepov;  

* chrániť sa pred porezaním 

rozbitým sklom, črepinami;  

* rozbité sklenené črepy opatrne 

izolovať a na ich odpratanie 

používať kliešte alebo špeciálne 

bezpečnostné rukavice na 

odpratanie väčších kusov, potom 
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na malé kúsky skla použiť 

lopatku a zmeták 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

pošmyknutie a 

pád osoby na 

rovine 

pošmyknutie na podlahe (napr. 

za vchodovými vstupnými 

dverami, na vstupných 

vyrovnávacích schodoch) 

vplyvom nadmerne klzkého 

povrchu podlahy v dôsledku 

vlastnej práce, vlhkosti, dažďa, 

snehu, námrazy  

1 1 1 * správny postup a spôsob 

upratovania a udržiavania 

povrchu spojovacích, 

obslužných komunikácií a iných 

pochôdzkových plôch;  

* pri umývaní podláh, schodíšť a 

iných frekventovaných 

komunikácií podlahu ihneď 

utrieť do sucha;  

* vhodná pracovná obuv, 

používanie nepoškodenej obuvi;  

* podľa potreby používať 

protišmykovú obuv (jemné 

profilové podrážky majú lepšie 

protišmykové vlastnosti ako 

podrážky s hrubými profilmi) 

príp. obuvi s mäkšou podošvou;  

* čistenie pochôdzkových plôch, 

včasné odstraňovanie nečistôt 

(zvyšujúcich šmykľavosť, najmä 

mastnoty), včasné upratovanie, 

včasné utieranie podláh do sucha 

pomocou vhodných čistiacich 

odmasťovacích prostriedkov a 

pod.;  

* v zimnom období odstraňovať 

námrazu, sneh, včasný 

protišmykový posyp na 

vonkajších priestranstvách 

priľahlých k budove;  

* čistenie odtokov v umyvárňach 

a mokrých prevádzkach tak, aby 

voda bola odvádzaná a 

nezdržiavala se na podlahe;  

* v umyvárňach prednostne 

odpratať spadnuté mydlo na 

podlahe 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

zasiahnutie el. 

prúdom 

zasiahnutie el. prúdom 1 2 4 * pri čistení a upratovaní dbať na 

to, aby sa do el. motorov, 

vypínačov, zásuviek a pod. častí 

el. zariadení nedostala voda, 

zabrániť striekaniu vody do el. 

zariadení;  

* pri upratovaní elektrických 

spotrebičov, svietidiel, strojov a 

zariadení nepoužívať na 

utieranie mokrú handru;  

* nepoužívať poškodené el. 

zariadenia (poškodená izolácia 

el. prívodov, poškodené 

vypínače, zásuvky, kryty živých 

častí a pod.);  

* včasné oznámenie závad na el. 

zariadeniach, poškodených el. 

zariadení (zásuvky, zástrčky, 

pohyblivé prívody a pod.);  

* vedenie pohyblivých prívodov 

mimo priechody, komunikácie, 

dvere;  

* neobsluhovať el. prístroje a 

zariadenia mokrými rukami;  

* pred každým použitím el. 

spotrebičov vizuálna kontrola 

stavu zariadenia,  

* neponechávať zapnuté el. 

prístroje a zariadenia po odchode 

z objektu;  
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* prevádzka a udržiavanie el. 

spotrebičov podľa návodu na 

používanie;  

* kontroly a revízie elektrických 

spotrebičov (ide o elektrické 

svietidlá, prístroje spotrebnej 

elektroniky, pohyblivé prívody a 

šnúrové vedenia, elektrické a 

elektronické meracie prístroje, 

ostatné elektrické spotrebiče 

podobného charakteru) podľa 

STN 33 1610 

3.3 Posúdenie rizík – analytik, laborant  

Nebezpečenstvo Ohrozenie Popis ohrozenia P D R Poznámka 

Laboratóriá biologické nebezpečie * biologické rizikové faktory;  

* pôsobením môže dôjsť k poškodeniu očí a 

pokožky nepriaznivé pôsobenie infekčných 

mikroorganizmov a v prítomnosti alergénov;  

2 2 7   

Laboratóriá infekčný materiál ohrozenie pracovníkov infekčným materiálom 2 2 7   

Chemické látky kombinovaný účinok 

dvoch a viacerých 

chemických látok a 

škodlivín 

* kombinovaný účinok dvoch a viacerých 

chemických látok a škodlivín  

Spravidla rozlišujeme tri typy účinku.  

Pri neutralizačnom účinku sa výsledný účinok 

čiastočne alebo úplne ruší (napr. súčasná 

prítomnosť kyseliny a zásady v ovzduší).  

Pri synergickom účinku látok podobného typu 

nedochádza spravidla k prostému súčtu, ale 

výsledný účinok je menší než aditívni (napr. 

súčasné pôsobenie toluénu a xylénu).  

Pri treťom type potenciálneho účinku dochádza k 

zosileniu pôsobenia jednotlivých zložiek (napr. 

reakcia aerosólov anorganických kyselín a 

kyanidov sodíku a draslíku).  

Konkrétne a bližšie podrobnosti k jednotlivým 

chemických látkam  

viď knižnica nebezpečné chemické látky  

2 2 7   

Chemické látky likvidácia odpadov * likvidácia odpadov  

* nebezpečenstvo výbuchu, požiaru  

* pôsobenie pár, rozstrek kvapalín atd.  

* popálenie, poleptanie, porezanie tela  

1 3 6   

Laboratóriá nadmerná hlučnosť * poškodenie sluchu  

- prejavuje sa znížením sluchovej ostrosti, tlakom 

v ušiach, ušnými šelestami príp. aj bolesťami v 

ušiach závraťami, bolesťami hlavy, poruchami 

spánku. Hluk pôsobí na ľudský organizmus 

mnohotvárne, na vegetatívny systém, vyššiu 

nervovú sústavu i metabolické a biologické deje, 

hluk vyvoláva celkovú únavu, vysoký krvný tlak, 

stavy po bezvedomie.  

Zdrojom hluku v laboratóriu bývajú najčastejšie 

odstredivky, ventilátory, odtahy digestory, 

kompresory  

1 1 1   

Laboratóriá nedostatočné 

osvetlenie 

* rýchla únava organizmu, nesústredenosť a iné 

somatické potiaže  

1 1 1   

Laboratóriá nedostatočné vetranie * rýchla únava organizmu, nesústredenosť a iné 

somatické potiaže  

1 1 1   

Laboratóriá oparenie, popálenie a 

omrznutie 

* oparenie, popálenie a omrznutie, podchladenie 

a omrzliny pri dlhšom pobyte v chladnom 

prostredí, pri styku nechránenej časti tela s 

chladivom  

1 3 6   
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Laboratóriá pád osoby na rovine * pokĺznutie pri chôdzi s následným pádom 

pracovníka  

*pokĺznutie, podvrtnutie nohy, narazenie a pád 

osoby na podlahe pracovného stanoviska, na 

horizontálnych komunikáciách, schodiskách, 

apod.;  

*pokĺznutie pri chôdzi po mokrých podlahách; 

(pri chôdzi alebo pracovných činnostiach)  

1 2 4   

Laboratórna pec popálenie horúcimi 

časťami laboratórnej 

pece 

*popálenie pri kontakte s horúcimi časťami pece 1 1 1   

Laboratóriá popálenie pri požiari výbuch horľavých pár po rozliatí HK a popálenie 

pri kontakte s telom pracovníka  

1 3 6   

Aparatúry porezanie, účinky 

dymu pri používaní 

aparatúr 

* porezanie, zachytenie, účinky dymu alebo pár, 

žiarenia, plameňa a ohrozenie výbuchom, 

popálenie, poleptanie tela ohrozenie el. prúdom - 

vysoké napätie  

1 3 6   

Laboratórne sklo porezanie, požitie 

chemickej látky 

* porezanie, požitie chemickej látky, popálenie, 

poleptanie pokožky porezanie o laboratórne 

nádoby, črepy pri manipulácii a umývaní  

1 2 4   

Chemické látky pôsobenie chemických 

látok 

* účinky pôsobenia chemických látok  

Chemické látky sa rozdeľujú podľa 

nebezpečných vlastností (zákon č. 163/2001 Zb. 

v znení neskorších predpisov) na tieto hlavné 

skupiny:  

1. na základe fyzikálno chemických účinkov: 

látky výbušné, oxidujúce, mimoriadne horľavé, 

veľmi horľavé, horľavé;  

2. na základe toxických účinkov: látky veľmi 

jedovaté, jedovaté, zdraviu škodlivé;  

3. na základe účinkov pôsobenia na pokožku a 

dýchacie orgány: látky žieravé, dráždivé, 

senzibilujúce;  

4. na základe špecifických účinkov na zdravie 

človeka: látky karcinogénne, mutagénne, látky 

poškodzujúce reprodukciu.  

Okrem vyššie uvedených látok je nutné pre 

úplnosť uviesť látky nebezpečné pre životné 

prostredie.  

2 3 11   

Chemické látky práce s alkalickými 

kovmi hydridy, 

organokovovými 

zlúčeninami a silnými 

oxidačními činidlami 

* práce s alkalickými kovmi, hydridy, 

organokovovými zlúčeninami a silnými 

oxidačními činidlami  

- nebezpečenstvo výbuchu, požiaru  

- pôsobenie pár, rozstrek kvapalín atd.  

- popálenie, poleptanie tela  

1 2 4   

Chemické látky práce s rozpúšťadlami 

náchylnými k tvorbe 

peroxidov 

práce s rozpoušťadlami náchylnými ku tvorbe 

peroxidov -  

- nebezpečenstvo výbuchu, požiaru,  

- pôsobenie pár, rozstrek kvapalín atď.  

- možnosť popálenia, poleptania tela  

K tvorbe peroxidov pri dlhšom styku s 

atmosférickým kyslíkom dochádza hlavne pri 

týchto rozpoušťádlách: dialkylétery, dioxan, 

furan, tetrahydrofuran, cellosolvy, glykolétery, 2-

propanol a nenasýtené uhlovodíky.  

1 2 4   

Chemické látky ukladanie a 

manipulácia s 

chemikáliami 

* nebezpečenstvo spojené s ukladaním a 

manipuláciou chemikálií  

* nebezpečenstvo výbuchu, požiaru  

* pôsobenie pár, rozstrek kvapalín, odcudzenie, 

zneužitie atď.  

* popálenie, poleptanie, porezanie tela  

1 1 1   

Tlakové fľaše únik plynu, výbuch, 

nadýchanie, otrava, 

* únik plynu, výbuch, nadýchanie, otrava, 

popálenie, poleptanie pri zaobchádzaní a 

1 2 4   
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popálenie, pri 

zaobchádzaní s 

fľašami s plynmi 

vyprázdňovaní technických a vykurovacích 

plynov  

Tlakové reaktory úniku plynu, 

zasiahnutie chemickou 

látkou 

* nekontrolovateľný únik plynu, zasiahnutie 

chemickou látkou, mechanické poškodenie tela 

výbuch zariadenia, popálenie, poleptanie, 

oparenie  

1 2 4   

Elektrické 

zariadenia 

obsluhované 

laikmi 

Úraz elektrickým 

prúdom od týchto 

zariadení 

1. Dotyk osôb priamo na živé časti elektrických 

zariadení vplyvom:  

- nezakrytia, alebo nedostatočného zakrytia 

živých častí, odstránenia zábran, krytov a 

izolácií,  

- nedodržaním požadovaných vzdialeností napr. 

pri ochrane umiestením mimo dosah,  

- dotyku osôb na živé časti, spôsobené pobytom v 

priestoroch, kde majú laici prístup zakázaný,  

- dotyk ako následok poruchy zariadenia, 

prípadne zanedbania povinnosti prevádzkovateľa 

/ závady z revízií/.  

2. Dotyku osoby s neživými časťami, krytmi, na 

ktorých sa objavilo nebezpečné napätie:  

- vplyvom porušenia izolácie krytu,  

- vplyvom napr. vnútornej poruchy a súčasného 

zlyhania ochranného opatrenia,  

- na základe nesprávnej inštalácie zariadenia / 

napr. zámenou vodičov /.  

- obsluhovaním zariadenia, pre ktoré nebolo 

vykonané oboznámenie, zacvičenie osoby , / 

napr. neodborné zásahy, zásahy ako následok 

neznalosti / 

1 1 1 Požadovaný stupeň 

bezpečnosti 

elektrického 

zariadenia, ak sa 

vylúči možnosť 

úmyselného dotyku, 

alebo neoprávnenej 

manipulácie  

sa môže dosiahnuť iba 

súčasným a 

dôsledným plnením 

uvedených opatrení.  

Neuvažujú sa prípady 

úmyselných úkonov, 

hrubého osobného 

porušenia zákazov a 

príkazov.  

Dôsledná práca v tejto 

oblasti predpokladá 

účinnú spoluúčasť s 

príslušnými 

odbornými 

pracovníkmi v 

elektrotechnike  

a prístup k aktuálnym 

predpisom. 

3.4 Posúdenie rizík – informatik  

Nebezpečenstvo Ohrozenie Popis ohrozenia P D R Bezpečnostné opatrenia Poznámka 

Elektrické 

zariadenia - úraz 

el. prúdom na 

zariadeniach mn a 

nn 

Úraz 

elektrickým 

prúdom pri 

dotyku s 

neživými 

časťami 

zariadenia nn 

všeobecne 

Úraz el. prúdom, ktorý 

vznikol následkom poruchy, 

kedy sa nebezpečné dotykové 

napätie prenieslo na vodivé 

kryty, vodivé nosné časti 

zariadenia, ktroré sú 

prístupné dotyku  

Postihnutý zamestnanec 

prítomnosť nebezpečného 

napätia nepredpokladal, alebo 

predpokladať nemohol 

1 3 6 * pre el. zariadenia triedy 

ochrany I. sa uplatňuje 

ochrana samočinným 

odpojením napájania v 

zmysle STN  

* pre prevažne plastové 

zariadenia sa uplatňuje 

ochrana dvojitou izoláciou v 

zmysle STN  

* sú možné tiež ochrany : 

neuzemneným miestnym 

pospojením, nevodivým 

okolím, elektrickým 

oddelením.  

Účinnosť uvedených ochrán 

sa overuje odbornými 

prehliadkami a skúškami v 

požadovaných  

termínoch podľa Vyhl. 

MPSVR č.718/02 Z.z. 

Zariadenia, kde majú 

prístup i laici, musia 

byť zhotovené podľa 

osobitných a 

prísnejších 

predpisov.  

Jednotlivé predmety, 

prístroje, spotrebiče 

sa podľa noriem v 

elektrotechnike 

zatrieďujú.  

Podľa spôsobu, aká 

ochrana bola u 

zariadenia použitá, 

sú to triedy ochrany 

I., II., a III.  

Trieda I. je spotrebič 

s prístupnými 

vonkajšími 

kovovými časťami, 

krytmi, kde je na 

tieto kryty pripojený 

vodič, ktorý je 

označený  

na svojej izolácii 

pruhmu žltými a 

zelenými. Ide o 

ochranný vodič, 

označovaný 
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písmenami ako vodič 

"PE". Zabezpečuje 

pri vnútornej 

poruche, skrate na 

kostru tzv. 

samočinné odpojenie 

napájania,  

t.j. rýchle reagovanie 

a vypnutie ističa, 

poistky.  

Trieda II. označuje 

spotrebiče, alebo 

predmet, napr. 

svietidlo, ktorý je 

vyhotovený s 

vonkajšími krytmi z 

plastov, alebo iných 

izolantov.  

Stav a 

nepoškodenosť 

týchto izolačných 

krytov priamo 

zabezpečuje 

potrebný stupeň 

ochrany.  

Trieda III. 

predstavuje 

spotrebiče, alebo 

zariadenie, ktoré sa 

napája už 

bezpečným napätím, 

napr. zo zdroja 

bezpečného napätia 

SELV 25 V.  

Stav bezpečnosti 

priamo závisí od 

stavu uvedeného 

napájacieho zdroja. 

Elektrické 

zariadenia - úraz 

el. prúdom na 

zariadeniach mn a 

nn 

Úrazy el. 

prúdom pri 

činnostiach 

na 

spotrebičoch 

s 

pohyblivým 

prívodom, 

predlž. 

šnúrach 

Úrazy, spôsobené vplyvom 

používania poškodeného, 

nesprávne používaného 

zariadenia, alebo jeho 

prívodových šnúr.  

2 3 11 * zariadenie musí svojim 

vyhotovením vyhovovať 

príslušným normám a 

predpisom  

* zariadenie sa môže 

používať výlučne v prostredí 

a spôsobom, pre ktorý bolo 

zhotovené  

* používatelia musia byť s 

návodom preukázateľne 

oboznámení  

* poškodené zariadenie sa 

nesmie používať a musí byť 

odstavené alebo odoslané k 

odbornej oprave  

* opravovať takéto zariadenia 

a pohyblivé prívody môžu iba 

odborne spôsobilé osoby  

* zariadenie sa musí 

pravidelne odborne 

prehliadnuť a preskúšať 

podľa STN 33 1610, závady 

sa musia odstraňovať  

 

* na zariadení sa musia 

vykonávať pravidelné 

odborné prehliadky a skúšky 

podľa STN 33 1610  

* vyhotovenie predlž. šnúr a 

pohyblivých prívodov, ako i 

spôsoby ich používania musí 

vyhovovať STN 34 0350  

Jedná sa o 

zariadenia, pre ktoré 

nebolo možné 

jednoznačne 

uplatňovať STN 33 

1600, t.j. napr. 

kancelárske stroje, 

zariadenia malých 

kuchyniek,  

zostavy PC, 

predlžovacie šnúry, 

tiež zariadenia, ktoré 

sa poskytujú formou 

prenájmu ďalšiemu 

užívateľovi  

( požičovne náradí a 

pod.)  

Pre odborné 

prehliadky 

spotrebičov, aj 

elektromechanického 

náradia platia normy 

STN 33 1600, 33 

1610, ktoré uvádzajú 

zásady odborných 

prehliadok  

a skúšok zariadení. 

Pre pohyblivé šnúry, 

predlžovacie šnúry 

platí STN 34 0350, 

ktorá uvádza ich 

zhotovenie, 
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označenie, 

používanie.  

Elektrické 

zariadenia - úraz 

el. prúdom na 

zariadeniach mn a 

nn 

Úrazy el. 

prúdom pri 

práci na el. 

spotrebičoch 

nn 

Úrazy el. prúdm pri montáži 

a demontáži spotrebičov, pri 

ich skúšaní a opravách  

najmä pri nedodržaní zásad 

uvedených v STN rady 34 

31XX  

1 3 6 * práce na el. zariadeniach / 

spotrebičoch/ môžu 

vykonávať výlučne 

zamestnanci, ktorí majú 

príslušný stupeň odbornej 

kvalifikácie  

* všeobecné postupy a 

opatrenia pri týchto 

činnostiach / prácach/ určujú 

normy STN / 34 3100 a súv./  

* musia sa doržovať najmä 

zásady, že predmetné 

zariadenia sa musia pred 

montážou a demontážou 

spoľahlivo odpojiť od zdroja 

napájania,  

* pripevnené spotrebiče a 

príslušenstvo sa v prevádzke 

musí odborne prehliadnuť a 

preskúšať v termínoch podľa 

vyhl. MPSVR č.718/02 Z.z. a 

závady sa musia odstrániť  

* do prevádzky sa môžu 

uviesť iba spotrebiče, ktoré 

vyhovejú požiadavkám 

príslušných STN a boli riadne 

preskúšané  

* ak sa jedná o spotrebiče tr. 

ochrany .I , musí byť 

ochranný vodič pripojený na 

ochrannú svorku spotrebiča  

Jedná sa činnosti, 

ktoré môžu 

vykonávať iba 

odborne spôsobilí 

zamestnanci, kedy sa 

znalosť príslušných 

predpisov a noriem 

predpokladá.  

Elektrické 

zariadenie - úraz 

elektrickým 

prúdom na 

zariadeniach mn a 

nn 

Zasiahnutie 

osoby 

elektrickým 

prúdom - 

všeobecne 

úraz spôsobený účinkom 

pretekajúceho prúdu telom 

postihnutého ako následok 

priameho kontaktu s 

vodivými časťami zariadenia, 

ktoré majú voči miestu 

dotyku odlišný elektrický 

potenciál.  

Ide o všeobecný prípad, pri 

činnosti na danom zariadení. 

1 2 4 * vyhotovenie el. zariadenia 

v súlade s ustanoveniami 

noriem STN, najmä STN 33 

2000-4-41 a súv.,  

* vykonávanie pravidelných 

odborných prehliadok a 

skúšok podľa Vyhl. MPSVR 

č.718/023 Z.z. a 

odstraňovanie zistených 

závad  

* vykonanie oboznámenia a 

poučenia v rámci vstupnej 

inštruktáže a opakovaného 

školenia do 2 rokov pre 

laikov podľa STN 34 3108, 

33 1310 a súv.o činnosti na 

EZ  

* zabezpečenie prác na 

danom el. zariadení 

zamestnancami s príslušným 

stupňom odbornej 

spôsobilosti.  

* používanie OOPP, 

dodržovanie bezpečných 

vzdialeností a zásad 

uvedených v STN 34 3100  

Pre bezpečnostné 

opatrenia je nutné 

uplatniť požiadavky 

STN, najmä STN 33 

2000-4-41 a súv.  

Pri napájaní malým ( 

bezpečným ) 

napätím SELV, 

PELV, ide o princíp, 

že bezpečné napätie 

pri priamom dotyku 

s človekom nemôže 

vyvolať nebezpečný 

prúd.  

Pre živé časti nn sa 

zneprístupnenie 

dosahuje napríklad 

izolovaním, krytím, 

zábranami, 

umiestením mimo 

dosahu a pod.  

Ako doplnková 

ochrana je možná 

inštalácia prúdového 

chrániča, pre 

kvalifikovanú 

obsluhu tiež tzv. 

doplnková izolácia ( 

diel. kobercom, a 

pod.).  

U neživých častí nn, 

ktoré môžu mať pri 

poruche nebezpečné 

dotykové napätie sa 

uplatňuje najmä 

ochrana samočinným 
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odpojením  

napájania, tiež 

dvojitá izolácia, 

elektrické oddelenie 

a pod. Viď STN 33 

2000-4-41, - 5-54 a 

súv.  

napájania, tiež je 

možná ochrana 

inštalovaním 

zariadení vo 

zhotovení s dvojitou 

izoláciou. Príslušné 

normy uvádzajú i 

nevodivé okolie,  

neuzemnené miestne 

pospájanie a 

elektrické oddelenie 

( napájanie cez tzv. 

izolačný 

transformátor ).  

Všetky uvádzané 

spôsoby ochrán 

počítajú s tým, že na, 

alebo v blízkosti 

predmetných 

zariadení vyvíjajú 

činnosť osoby s 

príslušnou 

kvalifikáciou ( Vyhl. 

MPSVR č.718/02 

Z.z.) a uvedené 

spôsoby ochrán sú 

zhotovené  

v súlade s 

požiadavkami STN.  

Nedodržanie 

uvedených opatrení 

sa nepredpokladá. 

 

3.5 Posúdenie rizika údržba / pomocný robotník 

 

ZDROJ NEBEZPEČENSTVO OHROZENIE 

MIERA 

RIZIKA 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

P D R POPIS OPATRENIA 

  

Kovoobrábanie - 

dielenské 

pracoviská 

hlučnosť * hlučnosť, zníženie pozornosti 

obsluhy, postupné znižovanie 

sluchovej ostrosti  

2 2 7 správna montáž stroja podľa návodu 

(izolácia, pružné uloženie) 

údržba stroja, včasné výmeny 

opotrebovaných exponovaných častí 

stroja majúcich vplyv i na hlučnosť 

používanie OOPP na ochranu 

sluchu + vhodná ochrana OOPP 

bezpečnostné protihlukové 

prestávky 

vybaviť zamestnancov vhodnými 

OOPP a zabezpečiť ich správne 

používanie 

Podlahy, 

komunikácie - 

pohyb osôb 

narazenie osoby o pevnú 

konštrukciu 

* zúžené priechody, narazenie a 

zachytenie pracovníka o pevné 

konštrukcie, stroja a pod.  

1 1 1 správne rozmiestnenie strojov, 

stacionárnych i premiestniteľných 

zariadení tak, aby boli dodržané 

min. šírky komunikácií, priechodov, 

obslužných priestorov a pod. (podľa 

STN 73 5105, STN 26 9010 atď.) 

Podlahy, 

komunikácie - 

pád osoby na rovine * zakopnutie, pád osoby na rovine  

* zakopnutie, podvrtnutie nohy 

2 1 2 odstránenie akýchkoľvek 

komunikačných prekážok o ktoré 
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pohyb osôb narazenie, zachytenie o rôzne 

prekážky a vystupujúce časti z 

podlahy  

možno zakopnúť - skrutiek viek a 

zvýšených poklopov nad úroveň 

podlahy, hadíc, elektrických káblov, 

vodorovných prvkov vystupujúcich 

nad úroveň podlahy a komunikácií 

ak sa nedajú pevné prekážky 

odstrániť použiť nábehové kliny 

alebo bezpečnostné označenia 

(čierno žltého alebo červeno bieleho 

šrafovania) 

udržovanie komunikácií a 

prechodov voľne priechodných a 

voľných, bez prekážok, ich 

nezastavovanie materiálom, 

prevádzkovým zariadením 

Kovoobrábanie - 

dielenské 

pracoviská 

pád osoby na rovine * zakopnutie, pád osoby na rovine;  

* zakopnutie, podvrtnutie nohy 

narazenie, zachytenie o rôzne 

prekážky, prvky vystupujúce časti z 

podlahy;  

1 1 1 odstránenie akýchkoľvek 

komunikačných prekážok o ktoré 

možno zakopnúť 

potrubie, hadice a elektrické káble 

viesť tak, aby neprekážali v 

miestach, kde môže dôjsť pri 

prevádzke stroja k ich prerazeniu, 

predreniu, poškodeniu tepelným 

účinkom a pod. musia byť vhodne 

chránené 

pri ukladaní potrubia na podlahe sa 

musí brať do úvahy použitie 

pevných a neklzkých mostíkov s 

uhlom sklonu max 15° 

Schody a 

rebríkové 

výstupy - pohyb 

osôb 

pád osoby pri 

zostupovaní zo schodov 

* pád osoby pri zostupovaní (menej 

pri nastupovaní) zo schodov (hlavne 

kovových), z pevných oceľových 

rebríkov a stúpadiel zaisťujúcich 

komunikačné spojenie so zvýšenými 

plošinami, lávkami a pod. 

konštrukcií;  

* šikmé nesprávne našliapnutie na 

hranu;  

1 2 4 rovný, nešmykľavý a nepoškodený 

povrch schodišťových stupňov a 

podest, (odpočívadiel) 

pridržovanie sa madiel pri výstupe a 

zostupe po schodištiach a zvislých 

oceľových rebríkoch 

správne našľapovanie, vylúčenie 

šikmého našliapnutia, zvýšená 

opatrnosť pri znížení adhéznych 

podmienok za mokra, námrazy, 

vplyvom zablatenej obuvi a pod. 

vylúčenie nesprávneho 

došľapovania až na okraj (hranu) 

schodišťového stupňa, kde sú 

zhoršené trecie podmienky 

používanie protišmykovej obuvi 

(jemne profilovanej podrážky majú 

lepšie protišmykové vlastnosti než 

podrážky s hrubými profilmi) popr. 

obuvi s mäkšou podrážkou 

očistenie obuvi pred výstupom na 

rebrík 

označenie prvého a posledného 

schodišťového stupňa 

protišmykové obloženie 

prešliapaných a opotrebovaných 

hrán schodišťových stupňov, 

nahradenie oceľových schodíšť 

vhodnejšími povrchmi nášľapných 

povrchov schodišťových stupňov, 

zaistenie dostatočnej hĺbky 

nášľapnej plochy 

správne našľapovanie na priečky a 

iné výstupové prvky, nutnosť 

použitia záchytného prvku (madla) 

pre pridržanie na konci rebríka pri 

vystupovaní 
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Rampy pád osoby z voľného 

okraja rampy 

* pád osoby z voľného okraja rampy 

, pošmyknutie po namrznutom, 

zľadovatenom povrchu  

2 1 2 rovné a protišmykové prevedenie 

(realizácia) povrchu rampy 

označenie voľného okraja rampy 

čierno žltým šrafovaním 

vybavenie voľného okraja rampy 

snímateľným a inak upraveným 

zábradlím (ak slúži rampa ako 

komunikácia) 

dostatočné osvetlenie rampy 

v zimnom období odstraňovanie 

námrazy, ľadu 

dodržanie max. sklonu vnútorných 

rámp pre dopravu 1 : 12 (8,3 %); 

max. a sklonu vnútorných rámp 

komunikácií pre peších 1 : 8 (12,5 

%), výnimočne max. sklon 

vnútorných rámp pre peších 1 : 6 

(16,6 %); 

Zvýšené 

podlahy, plošiny 

a komunikácie 

pád osoby z výšky * pád osoby pri vykonávaní údržby a 

opráv a iných činností pri ktorých je 

pracovník vystavený nebezpečiu 

pádu t.j. na akýchkoľvek zvýšených 

miestach práce a pohybu osôb, 

vrátane prác na strechách (kontrolná 

činnosť, drobná údržba napr. 

odstraňovanie snehu atď.);  

* pád osôb pri čistení osvetľovacích 

telies a svetlíkov na strope budovy, 

haly;  

1 3 6 zaistenie bezpečného prístupu k 

miestam práce vo výške, zriadenie 

manipulačných plošín, lávok, 

schodíkov s plošinou 

vybavenie voľných okrajov striech, 

terás, priechodov, plošín, lávok a 

pod. ochranným prvkom 

(zábradlím, atikovou alebo 

parapetnou stenou popr. iným 

ochranným prvkom 

používanie prostriedkov osobného 

zaistenia pri prácach na častiach 

budov a objektov, kde nie je 

zriadená ochrana proti pádu z 

výšky, napr. pri prácach na 

strechách 

používanie rebríkov, prenosných 

plošín, pracovných plošín 

nevystupovať po zábradlí alebo 

iných konštrukciách 

Zvýšené 

podlahy, plošiny 

a komunikácie 

pád osoby zo strechy cez 

voľný okraj a 

prepadnutie 

* práca a pohyb pracovníkov po 

streche, šliapnutie na poškodenú, 

neúnosnú časť strechy, pohyb osôb v 

blízkosti okapu resp. iného voľného 

okraja strechy s následkom pádu zo 

strechy alebo prepadnutie strechou - 

neúnosnou strešnou krytinou (napr. z 

vlnitých azbestocementových, 

plechových a iných dosiek) ;  

1 1 1 zaistenie bezpečného pohybu po 

streche, (dostatočná únosnosť 

strechy, zábradlí) 

určenie vhodných kotviacich bodov 

pre použitie prostriedkov osobného 

zabezpečenia (bezpečnostných 

postrojov) 

pri práci na neúnosnej strešnej 

krytine ochrana proti prepadnutiu 

podľa vyhl. č. 147/2013 Z.z.;. 

Zvýšené 

podlahy, plošiny 

a komunikácie 

pád, prepadnutie 

materiálu a predmetov 

* pád a prepadnutie materiálu, 

predmetov z podlahy, plošiny, lávky, 

oceľových roštov a iných zvýšených 

komunikácií, konštrukcií a ich častí  

1 1 1 vybavenie voľných okrajov podláh 

ochrannou (okopovou) lištou, 

zarážkou o výške min. 100 mm 

ochrana materiálu a predmetov proti 

pádu 

ochrana priestoru pod miestami 

práce proti ohrozeniu padajúcimi 

predmetmi (ohradením, vylúčením 

vstupu osôb, strážením a pod. 

Kovoobrábanie - 

dielenské 

pracoviská 

pichnutie a porezanie o 

ostrú hranu 

* pichnutie a porezanie o ostrú hranu 

odrezku plechu na podlahe a pod.;  

2 1 2 udržovanie poriadku 

materiál a výrobky ukladať 

prehľadne, zaisťovať ich stabilitu 

Podlahy, 

komunikácie - 

pohyb osôb 

pokĺznutie a pád osoby * pokĺznutie, podvrtnutie nohy, 

narazenie a pád osoby na podlahe 

pracovného stanovišťa obslužnej 

plošiny, pracovných schodíkoch a 

2 1 2 rovný a tvrdý stav povrchu podláh a 

komunikácií, bez nerovností, 

výmoľov, udržovanie, čistenie a 

upratovanie podláh, včasné 
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pod. na horizontálnych 

komunikáciách, schodištiach, 

rampách, lávkach, plošinách, 

vyrovnávacích mostíkoch a pod.;  

* pokĺznutie pri chôdzi po mokrých 

(v umyvárkach , kúpeľniach, pri 

vystupovaní z vane) zamastených 

(kuchyniach) podlahách; (pri chôdzi 

alebo pracovných činnostiach);  

* pokĺznutie na podlahe napr. za 

vchodovými vstupnými dverami  

odstraňovanie poškodených miest, 

nerovností a pod. 

vhodná pracovná obuv, v 

umyvárkach použitie rohoží 

čistenie pochôdzkových plôch, 

včasné odstránenie nečistôt 

(zvyšujúcich šmykľavosť, hlavne 

mastnotu), včasné upratovanie, 

vytieranie podláh do sucha za 

použitia vhodných čistiacich, 

odmasťovacích prostriedkov a pod. 

vyspádovanie povrchu podláh na 

odvádzanie vody prevádzkových 

kvapalín tak, aby sa na nej v 

mokrých prevádzkach nezdržovala 

kvapalina (voda) 

v zimnom období odstraňovanie 

námrazy, snehu, proti sklzový posyp 

zdrsňovanie pochôdzkových plôch v 

prípade ich vyhladenia prirodzeným 

opotrebovaním, či nevhodnosťou 

vlastného materiálu povrchu 

dodatočná protišmyková úprava 

povrchov podláh; podľa potreby 

používanie protišmykovej obuvi 

(jemné profilové podrážky majú 

lepšie protišmykové vlastnosti než 

podrážky s hrubými profilmi) popr. 

obuv s mäkšou podrážkou; 

Zvýšené 

podlahy, plošiny 

a komunikácie 

prepadnutie osoby 

neúnosnou konštrukciou 

* prepadnutie osoby podlahou, 

poklopom, podlahovým roštom, 

strešným oknom a pod.;  

1 1 1 vybavenie zvýšených podláh 

nosnými poklopmi, roštmi, 

zaistenými proti posunutiu, 

zvrtnutiu a inému. nežiaducemu 

pohybu 

udržovanie podlahových prvkov, 

výmena neúnosných a poškodených 

prvkov (skorodovaných roštov, 

poklopov, nahnitých fošien a 

drevených častí poklopov a pod.) 

udržovanie bezpečného stavu 

pracovných plôch a prístupových 

komunikácií (zvislých oceľ. 

rebríkov) 

Kovoobrábanie - 

dielenské 

pracoviská 

úraz el. prúdom * zasiahnutie pracovníka el. prúdom  1 2 4 dodržovanie zákazu odstraňovať 

zábrany a kryty, otvárať prístupy k 

el. častiam, vyraďovať z funkcie 

zakrytie, uzavretie; rešpektovať 

bezpečnostné oznámenia; 

vylúčenie činností na el. zariadení 

pri ktorých by sa pracovník dostal 

do styku s napätím na vodivej kostre 

stroja alebo náradia alebo sa jej 

priamo dotkol 

neponechávať zapnuté el. prístroje a 

zariadenia po odchode z pracoviska 

a skončení pracovnej zmeny 

ochrana pred nebezpečným 

dotykom alebo priblížením k živým 

častiam el. zariadení pred 

nebezpečným dotykovým napätím 

na neživých častiach, pred 

výskytom nebezpečného 

dotykového napätia, izolácie;  

(viď tiež knižnica "Elektrické 

zariadenia - úraz el. prúdom") 

Elektrické Úraz elektrickým 1. Dotyk osôb priamo na živé časti 2 1 2 rozdelenie elektrických zariadení v 
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zariadenia 

obsluhované 

laikmi 

prúdom od týchto 

zariadení 

elektrických zariadení vplyvom:  

- nezakrytia, alebo nedostatočného 

zakrytia živých častí, odstránenia 

zábran, krytov a izolácií,  

- nedodržaním požadovaných 

vzdialeností napr. pri ochrane 

umiestením mimo dosah,  

- dotyku osôb na živé časti, 

spôsobené pobytom v priestoroch, 

kde majú laici prístup zakázaný,  

- dotyk ako následok poruchy 

zariadenia, prípadne zanedbania 

povinnosti prevádzkovateľa / závady 

z revízií/.  

2. Dotyku osoby s neživými časťami, 

krytmi, na ktorých sa objavilo 

nebezpečné napätie:  

- vplyvom porušenia izolácie krytu,  

- vplyvom napr. vnútornej poruchy a 

súčasného zlyhania ochranného 

opatrenia,  

- na základe nesprávnej inštalácie 

zariadenia / napr. zámenou vodičov /.  

- obsluhovaním zariadenia, pre ktoré 

nebolo vykonané oboznámenie, 

zacvičenie osoby , / napr. neodborné 

zásahy, zásahy ako následok 

neznalosti / 

organizácii na zariadenia, kde majú 

prístup laici a kde majú prístup iba 

osoby s príslušnou kvalifikáciou, 

oboznámenie, poučenie, zacvičenie 

osôb bez elektrotechnickej 

kvalifikácie, ako súčasť 

preukázateľného oboznámenia / 

školenia /, §-20 Vyhl. MPSVR 

508/2009 Z.z., upozornenie na 

zariadenia, ku ktorým nemajú 

prístup, 

zaistenie, aby zariadenia, ku ktorým 

majú prístup osoby bez 

elektrotechnickej kvalifikácie boli 

zhotovené podľa príslušných noriem 

/ STN 34 3100, 33 1310 a súv./, 

poverovanie oboznámených 

pracovníkov činnosťou na a v 

blízkosti EZ iba v súlade s STN 34 

3108, 34 3100 a súv., 

vykonávanie predpísaných 

odborných prehliadok a skúšok na 

všetkých zariadeniach a 

odstraňovanie závad / STN 33 1500, 

33 1600, 33 1610 /. 

označenie nebezpečných zariadení 

podľa príslušných predpisov / STN 

34 5555, 34 3100 a súv / 

zabezpečenie zariadení 

dodržovaním kľúčového poriadku / 

napr. upratovačka nesmie mať 

kľúče od rozvodne a pod./ 

laici a oboznámení pracovníci / 

zamestnanci / musia byť pre 

obsluhu elektrických zariadení 

preukázateľne poučení, oboznámení 

s návodom výrobcu, podľa potreby 

aj zacvičení, 

vykonanie oboznámenia, zaškolenia 

a potrebného preukázateľného 

zacvičenia osôb, ktoré budú 

poverené obsluhou na zariadeniach 

v rozsahu, povolenom STN. 

Kovoobrábanie - 

obsluha strojov 

zasiahnutie očí osoby 

odletujúcimi trieskami 

* zasiahnutie obsluhy a pracovníkov 

v okolí stroja (hlavne sústruhov, 

zvislých frézok, vodorovných 

obrážačiek) odletujúcimi trieskami;  

* zranenie oka, popálenie 

nechránených častí tela;  

1 1 1 zriadenie krytov pracovného 

priestoru proti rozletu triesok po 

stroji a okolí 

zriadenie plent a ochranných 

plechových zásten, ktoré zároveň 

zamedzia rozstreku; chladiacej 

kvapaliny; 

používanie lámačov triesok, krytov 

pracovného priestoru 

používanie OOPP na ochranu očí a 

tváre 

Kovoobrábanie - 

obsluha strojov 

zasiahnutie obsluhy 

uvoľneným upínacím 

kľúčom 

* zasiahnutie obsluhy uvoľneným 

upínacím kľúčom  

1 2 4 neponechávanie upínacích kľúčov v 

upínacom zariadení 

nepoužívanie kľúčov s predĺženou 

pákou 

nepoužívanie nadmerne 

deformovaných a poškodených 

upínacích zariadení 

Kovoobrábanie - 

obsluha strojov 

zasiahnutie obsluhy 

uvoľnenými upínacími 

zariadeniami 

* zasiahnutie obsluhy uvoľnenými 

rotujúcimi upínacími zariadeniami  

1 2 4 riadne zaistenie rotujúceho 

upínacieho zariadenia poistným 

krúžkom, bajonetovým uzáverom, 

krytovanie a pod. 
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Elektrické 

zariadenia 

zasiahnutie osoby el. 

prúdom 

* úraz el. prúdom priamym alebo 

nepriamym dotykom;  

* obnaženie živých častí, zníženie 

izolačných vlastností, skrat 

spôsobený vodivým predmetom;  

1 1 1 preventívna údržba el. zariadení, 

revízie podľa STN 33 1500, 

odstraňovanie závad 

včasné odborné opravy 

poškodených el. zariadení 

(zásuviek, zástrčiek, pohyblivých 

prívodov a pod.) 

vedenie pohyblivých prívodov 

mimo priechody a komunikácie 

šetrné zaobchádzanie s káblami a 

prívod. šnúrami 

neobsluhovať el. prístroje a 

zariadenia mokrými rukami 

zoznámiť sa s návodom na použitie 

pred každým použitím vizuálna 

kontrola stavu zariadení, 

neponechávať zapnuté el. prístroje a 

zariadenia po odchode z pracoviska 

a skončení pracovnej zmeny 

prevádzka a udržovanie el. 

spotrebičov podľa návodu 

nepoužívanie poškodených 

pohyblivých prívodov; zákaz ich 

vedenia cez ostré hrany, namáhanie 

na ťah a pod., 

kontroly a revízie elektrických 

spotrebičov pre domácnosť a 

podobné účely ide o elektrické 

svietidlá, elektrické zariadenia 

informačnej techniky, prístroje 

spotrebnej elektroniky, pohyblivé 

prívody a šnúrové vedenie, 

elektrické a elektronické meracie 

prístroje, ostatné elektrické 

spotrebiče podobného charakteru)  

(viď tiež knižnica "Elektrické 

zariadenia - úraz el. prúdom") 

Podlahy, 

komunikácie - 

pohyb osôb 

znemožnenie evakuácie 

osôb 

* sťažená evakuácia a pohyb osôb 

únikovými cestami v prípade 

nebezpečia  

1 1 1 vhodná trasa, počet, rozmiestnení a 

rozmery únikových ciest, trvalé 

udržovanie voľných únikových ciest 

a núdzových východov 

otváranie vrát a dverí na únikových 

cestách v smere úniku (smerom 

von) 

označenie určených únikových ciest 

a núdzových východov 

dvere a vráta ovládané mechanickou 

silou vybavené zreteľným, dobre 

rozpoznateľným a ľahko prístupným 

núdzovým vypínacím zariadením s 

výnimkou prípadu, kedy sa pri 

poruche napájania samy 

automaticky otvoria , musia 

umožňovať ručné otvorenie. 

 

 

4.6 Posúdenie rizík – upratovačka / chyžná   

 

ZDROJ NEBEZPEČENSTVO OHROZENIE 

MIERA 

RIZIKA 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

P D R POPIS OPATRENIA 

Upratovanie 

prevádzkových 

fyzická záťaž preťaženie svalov, šliach, 

poškodenie chrbtice, narazenie 

2 1 2 bremená, predmety, obaly a pod. 

ukladať tak, aby ich bolo možné 
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priestorov a zmliaždenie končatín pri 

ručnej manipulácii s 

bremenami 

uchopiť bez zbytočného otáčania, 

naklápania, zdvíhania a spúšťania 

ukladanie pracovných pomôcok, 

obalov, predmetov na určené bezpečné 

miesta, aby nedošlo k ich zakrytiu 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

narazenie, pomliaždeniny 

tela pri úderoch o nábytok 

narazenie, pomliaždeniny 

stehien, zadku pri úderoch o 

hrany stolov, rohy nábytku, 

stoly, skrine a o časti zariadení 

budov 

1 1 1 dodržiavanie dostatočnej šírky 

obslužných priechodov medzi 

prevádzkovými zariadeniami a medzi 

týmito zariadeniami a konštrukciami 

udržiavanie priechodov voľne 

priechodných a voľných, bez prekážok, 

ich nezastavanie materiálom, 

prevádzkovým zariadením 

udržiavanie poriadku 

zatváranie dvierok skríň, zasúvanie 

zásuviek stolov a skriniek 

zvýšená opatrnosť pri upratovaní v 

stiesnených priestoroch 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

nevhodné uskladnenie 

upratovacích prostriedkov 

nevhodné priestory na 

uskladnenie upratovacích 

prostriedkov 

1 1 1 na uskladnenie upratovacích 

prostriedkov zriadiť na každom podlaží 

primerane veľké priestory, vybavené 

prívodom studenej i teplej vody, 

výlevkou, dostatočne vetrateľné, s 

umývateľným povrchom stien do 

výšky 1,80 m a protišmykovou 

podlahou 

tieto priestory nesmú slúžiť ako šatne, 

prezliekarne 

  

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

obťažovanie zápachom, 

rozmnoženie hlodavcov 

obťažovanie zápachom, 

možnosť rozmnoženia 

hlodavcov 

1 1 1 vhodné umiestenie nádob s 

organickými odpadmi 

zabezpečenie včasného odvozu nádob s 

organickými odpadkami, najmä v 

letnom období 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

oparenie * oparenie horúcou vodou;  

* pád nádoby s horúcou vodou 

1 1 1 pri napustení teplej vody do vedier a 

iných nádob najprv pustiť studenú 

vodu a potom primiešavať horúcu vodu 

na potrebnú teplotu 

nádoby s horúcou vodou nenapĺňať až 

po okraj 

pri manipulácii s nádobami 

obsahujúcimi horúcu vodu používať 

ochranné chňapky 

obmedzenie prenášania nádob s 

horúcou vodou a roztokmi 

úchopové časti nádob pevné a 

udržiavať ich v čistote (bez mastnôt) 

nádoby s horúcou vodou neukladať na 

okraje stolov a pod. 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

pád osoby pri otváraní 

okna 

* pád osoby po vynaložení 

úsilia pri otváraní okna, 

svetlíka 

1 1 1 ľahká ovládateľnosť okenných krídel a 

iných otváracích častí 

ovládanie otváracích častí okna, 

svetlíkov, vetracích otvorov z 

bezpečného miesta 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

pád osoby z výšky pri 

umývaní okien, čistení 

stropných svietidiel 

pád osoby z výšky pri umývaní 

okien, čistení stropných 

svietidiel  

2 2 7 stanovenie správnych pracovných 

postupov podľa konštrukčného riešenia 

okien, určenie pomocných konštrukcií 

na zvýšenie miesta práce 

pri nutnosti vstupu na parapety (napr. 

pri nutnosti umývania okenného krídla 

z vonkajšej strany) použiť prostriedky 

osobného zabezpečenia na ochranu 

proti pádu z výšky (záchytný postroj, 

polohovací prostriedok), stanoviť 
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miesto ukotvenia (kotviace body) 

zaistenie bezpečného prístupu k 

miestam práce vo výške (na vyššie 

umiestené okná a ich časti, stropné 

svietidlá a pod. používať dvojitý rebrík, 

prenosné schodíky, pracovnú plošinu) 

nevystupovať po zábradlí alebo iných 

konštrukciách, nepoužívať stoličky, 

debny, prepravky, radiátory, skrine a 

pod. na zvyšovanie miesta práce 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

poleptanie pokožky 

žieravými čistiacimi a 

dezinfekčnými 

prostriedkami 

poleptanie pokožky žieravými 

čistiacimi a dezinfekčnými 

prostriedkami 

1 1 1 pri používaní žieravých čistiacich a 

dezinfekčných prostriedkov používať 

príslušné OOPP, najmä na ochranu rúk, 

príp. očí 

rešpektovať varovné upozornenia na 

obaloch a informácie uvedené v 

bezpečnostných listoch, ak ide o 

chemickú látku alebo prípravok 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

porezanie o sklo rozbitej 

sklenenej výplne 

porezanie o sklo rozbitej 

sklenenej výplne pri umývaní 

okien a sklenených výplní 

1 1 1 vhodný druh skla so zodpovedajúcimi 

vlastnosťami, najmä pevnosťou 

včasné presklenie rozbitých i 

prasknutých sklenených výplní 

okná podľa potreby v otvorenom stave 

zabezpečiť proti samovoľnému 

zatvoreniu 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

porezanie rúk pri 

odpratávaní sklenených 

črepín 

* porezanie rúk pri odpratávaní 

sklenených črepín;  

* rezné a bodné rany ostrím a 

ostrými hrotmi sklenených 

črepín  

1 1 1 ukladanie odpadu, sklenených črepín a 

pod. do osobitných nádob 

nevyberať odpadkové koše, kde možno 

predpokladať črepy a iné ostré 

predmety holou rukou, používať 

vhodné rukavice odolné proti porezaniu 

zvýšená opatrnosť, sústredenosť, dobré 

osvetlenie pri odpratávaní črepov 

chrániť sa pred porezaním rozbitým 

sklom, črepinami 

rozbité sklenené črepy opatrne izolovať 

a na ich odpratanie používať kliešte 

alebo špeciálne bezpečnostné rukavice 

na odpratanie väčších kusov, potom na 

malé kúsky skla použiť lopatku a 

zmeták 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

pošmyknutie a pád osoby 

na rovine 

pošmyknutie na podlahe (napr. 

za vchodovými vstupnými 

dverami, na vstupných 

vyrovnávacích schodoch) 

vplyvom nadmerne klzkého 

povrchu podlahy v dôsledku 

vlastnej práce, vlhkosti, dažďa, 

snehu, námrazy  

1 2 4 správny postup a spôsob upratovania a 

udržiavania povrchu spojovacích, 

obslužných komunikácií a iných 

pochôdzkových plôch 

pri umývaní podláh, schodíšť a iných 

frekventovaných komunikácií podlahu 

ihneď utrieť do sucha 

vhodná pracovná obuv, používanie 

nepoškodenej obuvi 

podľa potreby používať protišmykovú 

obuv (jemné profilové podrážky majú 

lepšie protišmykové vlastnosti ako 

podrážky s hrubými profilmi) príp. 

obuvi s mäkšou podošvou 

čistenie pochôdzkových plôch, včasné 

odstraňovanie nečistôt (zvyšujúcich 

šmykľavosť, najmä mastnoty), včasné 

upratovanie, včasné utieranie podláh do 

sucha pomocou vhodných čistiacich 

odmasťovacích prostriedkov a pod. 

v zimnom období odstraňovať 

námrazu, sneh, včasný protišmykový 

posyp na vonkajších priestranstvách 

priľahlých k budove 
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čistenie odtokov v umyvárňach a 

mokrých prevádzkach tak, aby voda 

bola odvádzaná a nezdržiavala se na 

podlahe 

v umyvárňach prednostne odpratať 

spadnuté mydlo na podlahe 

vybaviť zamestnancov vhodnými 

OOPP a zabezpečiť ich správne 

používanie 

Upratovanie 

prevádzkových 

priestorov 

zasiahnutie el. prúdom zasiahnutie el. prúdom 1 2 4 pri čistení a upratovaní dbať na to, aby 

sa do el. motorov, vypínačov, zásuviek 

a pod. častí el. zariadení nedostala 

voda, zabrániť striekaniu vody do el. 

zariadení 

pri upratovaní elektrických 

spotrebičov, svietidiel, strojov a 

zariadení nepoužívať na utieranie 

mokrú handru 

nepoužívať poškodené el. zariadenia 

(poškodená izolácia el. prívodov, 

poškodené vypínače, zásuvky, kryty 

živých častí a pod.) 

včasné oznámenie závad na el. 

zariadeniach, poškodených el. 

zariadení (zásuvky, zástrčky, pohyblivé 

prívody a pod.) 

vedenie pohyblivých prívodov mimo 

priechody, komunikácie, dvere 

neobsluhovať el. prístroje a zariadenia 

mokrými rukami 

pred každým použitím el. spotrebičov 

vizuálna kontrola stavu zariadenia, 

neponechávať zapnuté el. prístroje a 

zariadenia po odchode z objektu 

prevádzka a udržiavanie el. spotrebičov 

podľa návodu na používanie 

kontroly a revízie elektrických 

spotrebičov (ide o elektrické svietidlá, 

prístroje spotrebnej elektroniky, 

pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, 

elektrické a elektronické meracie 

prístroje, ostatné elektrické spotrebiče 

podobného charakteru) podľa STN 33 

1610 

 

 

3.7 posúdenie rizika - vodič   

 

ZDROJ NEBEZPEČENSTVO OHROZENIE 

MIERA 

RIZIKA 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

P D R POPIS OPATRENIA 

  

Cestné vozidlá, 

pojazdné 

prostriedky a 

stroje 

dopravné nehody * kontakt vozidla s osobou, s iným 

vozidlom alebo pevnou prekážkou 

- dopravné nehody:  

- zrážka vozidiel (čelá, z boku, zo 

zadu),  

- náraz vozidla na prekážku  

- prevrátenie vozidla,  

- zídenie vozidla mimo vozovku,  

- nájazd, prejdenie, zachytenie, 

prirazenie a zrazenie osoby 

vozidlom,  

- prirazenie alebo pritlačenie 

osoby vozidlom k časti stavby či 

2 3 11 oprávnenie pre riadenie vozidla 

(vodičský preukaz prísl. skupiny), 

školenie vodičov 

dodržovanie pravidiel cestnej 

premávky, bezpečnostných 

prestávok, pozornosť, primeraná 

rýchlosť atď. 

nezdržiavať sa za cúvajúcim 

vozidlom a v dráhe cúvania, 

rozhliadnuť sa pred vstupom do 

komunikácie 

cúvanie dopredu ohlásiť, zvukovým 
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inej pevnej konštrukcii;  výstražným zariadením 

zaistenie odstaveného vozidla proti 

nežiaducemu rozbehnutiu, 

dodržiavanie pracovného režimu 

Cestné vozidlá, náraz vozidla na prekážku * náraz vozidla alebo stroja na 

prekážku, prevrátenie vozidla  

1 2 4 správny spôsob riadenia, 

prispôsobenie rýchlosti okolnostiam 

a podmienkam na stavenisku 

zaistenie voľných prejazdov 

pravidelná kontrola technického 

stavu vozidla 

pravidelná údržba podľa 

podmienok výrobcu 

Motorové 

vozidlá 

nebezpečný spôsob 

vystupovania 

* poranenie nohy pri zostupovaní 

a pri zoskoku z ložnej plochy 

vozidla, z kabíny;  

* pád z vozidla alebo stroja pri 

prevádzaní čistenia alebo údržby 

na zvýšených miestach; 

2 2 7 nezoskakovať z ložnej plochy, z 

kabíny vozidla 

používať pre výstup a zostup na 

vozidlo rebríky alebo iné 

rovnocenné zariadenie (stúpadlá, 

nášľapné pätky, pridržiavať sa 

madiel a pod.) 

používať vhodné a bezpečné 

konštrukcie, prostriedky a pomôcky 

pre zvyšovanie miest práce 

pravidelne odstraňovať nečistoty, 

mastnoty (v zime sneh a námrazu) 

zo stúpadiel a madiel 

Motorové 

vozidlá 

nezvládnutie riadenia 

vozidla 

* zídenie vozidla mimo vozovku, 

spevnenú komunikáciu, 

prevrátenie vozidla; 

2 3 11 vyznačiť nebezpečné miesta v 

blízkosti svahov, výkopov, jám a i. 

nebezpečných miest 

Prevádzka 

cestných 

motorových 

vozidiel 

nežiaduci pohyb osôb v 

dráhe pohybujúceho sa 

vozidla 

* prirazenie alebo pritlačenie 

osoby vozidlom k časti stavby, 

inej pevnej konštrukcii, prekážke 

pri vchádzaní do zúžených 

priestorov, do vrát, pri cúvaní a 

pod.; 

2 3 11 dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 

poznať rozmery (šírku, výšku, 

dĺžku) vozidla 

zabezpečiť bezpečnostné značenie - 

čierno žlté šrafovanie zúžených 

okrajov vrát, vjazdov až do výšky 

očí sediaceho vodiča 

zaistiť pri cúvaní neprítomnosť 

osôb za vozidlom 

osoba pomáhajúca pri cúvaní sa 

nesmie nachádzať medzi vozidlom 

a pevnou prekážkou, výnimku tvorí 

pripájanie vozidiel a prívesov 

oznámiť pred začiatkom cúvania 

výstražným zvukovým znamením 

začiatok cúvania 

venovať zvýšenú pozornosť v 

priestore vrátnic - vjazdov (pri 

bráne), v priestoroch expedície atď. 

Cestné vozidlá  zídenie vozidla * zídenie vozidla alebo stroja 

mimo vozovku, spevnenú 

komunikáciu, prevrátenie vozidla  

1 3 6 vyznačenie nebezpečných miest v 

blízkosti svahov, výkopov, jám a 

pod. nebezpečných miest 
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Príloha č. 2 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                    o prideľovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 

 

1. Hlavné zásady BOZP pri prideľovaní osobných ochranných pracovných   prostriedkov. 

Účelom vydania tohto postupu je stanoviť jednotné vybavenie zamestnancov SZU osobnými 

ochrannými pracovnými prostriedkami a vytvorenie jednotného systému poskytovania osobných ochranných 

pracovných prostriedkov (ďalej len OOPP) a hospodárenie s nimi. Tento postup ustanovuje rozsah a 

podrobné podmienky poskytovania OOPP zamestnancom spoločnosti. 

 SZU zabezpečí v súlade s týmto nariadením: 

a) vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami ak nebezpečenstvo 

nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami kolektívnej ochrany alebo inými 

vhodnými formami práce,  

b) aby OOPP poskytované zamestnancom na pracovisku spĺňalo minimálne požiadavky uvedené v 

prílohách predmetného nariadenia, 

c) informovanie zamestnancov o všetkých opatreniach týkajúcich sa používania OOPP na pracovisku, 

d) umožní zamestnancom zúčastňovať sa na riešení problematiky ustanovenej týmto nariadením. 

Vedúci zamestnanec je povinní: 

a) poskytovať OOPP zamestnancom na výkon pracovných povinností len v rozsahu  zoznamu na 

poskytovanie OOPP, 

b) určovať skutočnú potrebu OOPP na základe závažnosti rizík, dĺžky pôsobenia tohto rizika na 

pracovisku, charakteru pracovného miesta každého zamestnanca a parametrov príslušného OOPP, 

c) zabezpečovať potrebnú hospodárnosť s OOPP, 

d) v prípade predčasného poškodenia OOPP pri plnení pracovných povinností poskytnúť 

zamestnancom nové OOPP na základe zápisu o predčasnom opotrebovaní alebo vyradení, 

e) posúdiť ako škodový prípad nedbalé zaobchádzanie alebo úmyselné poškodenie OOPP;  

f) zabezpečiť pravidelnú kontrolu funkčnosti zvlášť tých OOPP, pri ktorých to vyžadujú príslušné 

predpisy a vyradenie nefunkčných z používania, resp. ich opravu, 

g) oboznámiť zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného 

ochranného pracovného prostriedku chráni, a súčasne zamestnancov poučí o správnom používaní 

tohto osobného ochranného pracovného prostriedku . 

Zamestnanci, ktorým boli pridelené OOPP sú povinní: 

a) pri prevzatí OOPP si tieto skontrolovať, presvedčiť sa o správnosti zápisu do evidenčnej karty a 

podpísať ich prevzatie, 

b) používať OOPP iba pri výkone pracovných činností a nesmie používať iné OOPP, okrem tých, 

ktoré mu boli pridelené, 

c) udržiavať OOPP v používateľnom a čistom stave, vykonávať drobnú údržbu podľa návodov, 

d) oznámiť svojmu nadriadenému ak pri používaní OOPP vznikne problém, ktorý znemožňuje jeho 

riadne používanie, napríklad sa poškodí, neumožňuje vykonávať pracovné pohyby alebo nemá 

dostatočné funkčné vlastnosti.  

 

Zamestnanci, ktorí vykonávajú denne viac činností (profesií), budú vybavení OOPP tak, aby v prípade 

duplicity boli vybavení iba jedenkrát pri zachovaní požiadavky vyššieho stupňa ochrany pridelených OOPP. 

Pri jednotlivých druhoch OOPP musí byť predĺžená doba životnosti podľa pomeru doby, počas ktorej 

zamestnanec vykonáva jednotlivé práce. 

Vedenie spoločnosti, technik bezpečnosti práce a vedúci zamestnanci na ich zverenom pracovisku majú 

právomoc vykonávať kontrolu používania OOPP u všetkých zamestnancov. 
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OOPP sa poskytujú zamestnancom bezplatne. Túto povinnosť nemožno nahradiť peňažným plnením. 

Akékoľvek peňažné príspevky priamo zamestnancovi na nákup OOPP nemožno považovať za poskytnutie 

OOPP a tento príspevok je nedaňovým nákladom spoločnosti a zároveň nepeňažným príjmom zamestnanca a 

bude mu zdanený. 

OOPP, ktoré sú poskytované zamestnancom, sú majetkom spoločnosti do skončenia doby ich životnosti. 

Nepoužívanie OOPP je porušením pracovnej disciplíny. 

2. Požiadavky na OOPP 

Všetky OOPP určené na individuálnu ochranu života a zdravia zamestnanca pri práci pred 

nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia (ďalej len „nebezpečenstvo„), ako aj 

ich doplnky a príslušenstvo. Prehľad nebezpečenstiev, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie 

zamestnanca je uvedený v prílohe č.1 Pravidiel bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Organizácia  je povinná hodnotiť nebezpečenstvá a posúdiť vhodnosť poskytovaných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov a zoznam vždy, ak 

▪ sa zmenia nebezpečenstvá v dôsledku zmeny technológie alebo organizácie práce, alebo 

zmeny, alebo zhoršenia pracovných podmienok, 

▪ sú dostupné účinné technické prostriedky a prostriedky kolektívnej ochrany na vylúčenie 

alebo obmedzenie nebezpečenstiev, alebo 

▪ sú dostupné účinnejšie osobné ochranné pracovné prostriedky. 

Organizácia   poskytuje OOPP vtedy, keď nebezpečenstvo nie je možné vylúčiť alebo obmedziť technickými 

prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany alebo metódami a formami organizácie práce a najmä ho 

chráni 

▪ pred ohrozením mechanickými faktormi, pádom osôb alebo predmetov alebo materiálu, 

nadmerným chladom, teplom, vlhkosťou, nepriaznivým počasím, elektrickým prúdom, 

hlukom alebo vibráciami 

▪ podľa bezpečnostných a hygienických predpisov, prípadne kde to nariadia dozorné orgány 

IP, štátny zdravotný dozor. 

 

Ak viaceré nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne viac osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, musí mu zamestnávateľ poskytnúť také osobné ochranné pracovné prostriedky, 

ktoré sa dajú navzájom skombinovať a zabezpečujú účinnú ochranu pred týmito nebezpečenstvami. 

Ako OOPP sa poskytujú zamestnancovi aj pracovný odev alebo obuv, ak pracuje v prostredí, v ktorom 

jeho odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo znečisteniu tak, že sa stanú 

nepoužívateľné za dobu kratšiu ako šesť mesiacov. 

OOPP musia: 

▪ zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a nesmú zvyšovať 

riziko, 

▪ zodpovedať existujúcim pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu,  

▪ vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a po potrebnom malom 

prispôsobení aj telu zamestnanca, 

▪ byť zdravotne nezávadné. 

OOPP je v zásade určený na používanie jedným zamestnancom. Ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý 

osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viac zamestnancov, spoločnosť musí vykonať príslušné 

opatrenia, aby používateľom osobného ochranného pracovného prostriedku z takého spôsobu používania 

nevznikli žiadne hygienické problémy a zdravotné následky, 

Za OOPP sa nepovažuje : 

▪ bežný pracovný odev, uniforma a obuv, 

▪ prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc, 

▪ prostriedok používaný pri cestnej doprave, 

▪ športový výstroj, 

▪ prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.  
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Poskytovať možno len tie OOPP, na ktoré sú vydané doklady o zhode v zmysle § 9 zákona č. 

264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a NV č. 35/2008 Z .z. v znení neskorších predpisov . 

3. Identifikácia potrebných OOPP pre jednotlivé profesie. 

 

OOPP sa poskytujú zamestnancom do používania podľa zoznamu na poskytovanie OOPP, ktorý je 

vypracovaný na základe posúdenia rizík a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovných procesov 

a špecifikujú sa v ňom konkrétne typy OOPP, ktoré spoločnosť poskytuje pri jednotlivých prácach. 

Podľa druhu prevádzky a pracovného prostredia sa neopotrebúvajú OOPP rovnako. Na základe toho je 

doba používania v zozname OOPP stanovená ako minimálna, to znamená, že OOPP sa môžu podľa druhu 

pracoviska a charakteru vykonávanej práce používať dlhšie ako je stanovené. Pri poskytovaní OOPP platí 

princíp, že nie je určujúca doba ich životnosti, ale len existencia ich ochranných vlastností. Potrebné je 

zvýrazniť, že doba používania nie je totožná v žiadnom prípade s dobou životnosti OOPP. Pojem životnosť je 

len pomocný orientačný údaj. 

Rozsah vybavenia zamestnancov OOPP uvedených v časti 4. tejto prílohy je maximálny, to znamená, 

že nie je nutné poskytovať zamestnancom plné vybavenie, keď si to charakter práce nevyžaduje. 

Nad rozsah vypracovaného zoznamu pre poskytovanie OOPP musia byť zamestnanci vybavení 

v prípadoch, keď to nariadia orgány štátneho odborného dozoru nad BOZP, zdravotný dozor, prípadne ich 

nadriadený orgán. 

Výdaj OOPP pre jednotlivých zamestnancov sa zabezpečuje po predložení platných požiadaviek a po 

schválení riaditeľom spoločnosti. Pri prvotnom vybavení je možno poskytnúť zamestnancovi dvojmo tie 

OOPP, ktoré je nutné pravidelne prať, čistiť alebo iným spôsobom udržiavať. 

SZU je povinná viesť evidenciu o nakúpených, uskladnených a zamestnancom poskytnutých OOPP, 

ako aj OOPP z rôznych dôvodov predčasne znehodnotených  a vyradených v dôsledku straty ich funkčných 

vlastností. Pre každého zamestnanca je vedený osobný list pre výdaj OOPP. 

4. Zoznam  potrebných OOPP podľa  jednotlivých profesiách. 

 

Chyžná, upratovačka 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Upratovacie práce   Pracovný odev  24 

Umývanie podlahy  fyzikálne Pošmyknutie - pád Pracovná obuv - 

protišmyková 

nohy 24 

Umývanie podlahy chemické Chemické látky a 

prostriedky 

Ochranné rukavice 

- gumené 

ruky pp 

 

Údržbár, pomocný robotník 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

údržbárske práce   Pracovný odev – 

keprový 

(montérky) 

 24 

údržbárske práce   Pracovná obuv 

kožená 

nohy 24 

údržbárske práce fyzikálne Počasie - chlad Prešívaný kabát telo 36 

údržbárske práce fyzikálne Počasie - vlhko 

 

Gumené čižmy nohy 36 

údržbárske práce fyzikálne Ostré hrany, 

porezanie 

Pracovné rukavice 

kožené 

ruky pp 

údržbárske práce fyzikálne Mechanické 

vplyvy, 

odlietavajúce 

úlomky 

Ochranné okuliare 

proti 

mechanickému 

poškodeniu zraku 

zrak 24 
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Skladník 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Príjem a výdaj 

materiálu 

  Pracovný odev – 

keprový (plášť) 

 24 

Príjem a výdaj 

materiálu 

  Pracovná obuv 

kožená 

nohy 24 

Príjem a výdaj 

materiálu 

fyzikálne Počasie - chlad Prešívaný kabát telo 48 

Príjem a výdaj 

materiálu 

fyzikálne Ostré hrany, 

porezanie 

Pracovné rukavice 

kožené 

ruky pp 

 

Zdravotnícky laborant,   Umývačka laboratórneho skla 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Laboratórne práce   Pracovný odev   24 

Laboratórne práce   Pracovná obuv 

protišmyková 

nohy 24 

Laboratórne práce chemické Chemické látky a 

prostriedky 

 

Ochranné rukavice 

- gumené 

ruky pp 

Laboratórne práce chemické Chemické látky a 

prostriedky 

Ochranné rúška, 

respirátory proti 

organickým parám,  

toxickému prachu  

dýchaci

e orgány 

pp 

Laboratórne práce Chemické 

 

fyzikálne 

Chemické látky 

a prostriedky 

 

Úlet úlomkov 

Ochranné okuliare 

proti 

mechanickému 

poškodeniu zraku 

zrak 24 

 

Chovateľ laboratórnych zvierat 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Laboratórne práce   Pracovný odev   24 

Laboratórne práce   Pracovná obuv 

protišmyková 

nohy 24 

Laboratórne práce fyzikálne Poranenie od 

zvierat 

Ochranné rukavice 

- kožené 

ruky pp 

Laboratórne práce biologické Virózy, alergény Ochranné rúško dýchaci

e 

ústrojen

stvo 

pp 

 

Lekár,   Všeobecná sestra 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Práca v ambulancii   Pracovný odev   24 

Práca v ambulancii   Pracovná obuv 

protišmyková/ 

ortopedická 

nohy 24 

Práca v ambulancii fyzikálne 

biologické  

Poranenie  

Virózy, alergény 

Ochranné rukavice 

- gumené 

ruky pp 

Práca v ambulancii biologické Virózy, alergény Ochranné rúško dýchaci pp 
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e 

ústrojen

stvo 

 

Vodič 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Umývanie 

vozidiel, menšie 

opravy vozidiel 

  Pracovný odev   24 

Umývanie 

vozidiel, menšie 

opravy vozidiel 

  Pracovná obuv 

protišmyková 

nohy 24 

Umývanie 

vozidiel, menšie 

opravy vozidiel 

fyzikálne 

 

Poranenie  

 

Ochranné rukavice 

- kožené 

ruky pp 

 

Pedagogickí pracovníci 

Druh činnosti - 

práce 

Druh 

nebezpečenstva 

Zdroj 

nebezpečenstva 
Druh OOPP 

OOPP 

chráni 

Orientačná 

doba 

použitia 

Práce 

v laboratóriu- 

chemické, 

biologické, 

fyzikálne 

  Pracovný odev - 

plášť 

+ Podľa 

prevádzkového 

poriadku 

laboratória  

  

 

pp – podľa potreby 

 

                   

5. Poskytovanie  čistiacich prostriedkov. 

 

Čistenie, dezinfekciu, opravy poškodených OOPP je možné zabezpečiť externou práčovňou, alebo 

individuálne, pričom organizácia poskytuje zamestnancovi potrebné finančné prostriedky. 
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Príloha č. 3 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                     Projekt výchovy a vzdelávania zamestnancov o BOZP. 

 

 

Znalosť právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou 

kvalifikačných predpokladov každého zamestnanca. Odborná výchova, vzdelávanie a 

oboznamovanie vedúcich zamestnancov, zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre BOZP 

bezpečnosť sa uskutočňuje v pracovnom čase. 

 

1. Vstupné oboznamovanie zamestnancov. 

 

Na vstupnom oboznamovaní je povinný zúčastniť sa každý novoprijatý zamestnanec v deň 

nástupu do práce pred začatím výkonu práce. Úlohou vstupného oboznamovania je oboznámiť 

novoprijatého zamestnanca:  

 

• so základnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP a s 

internými predpismi zamestnávateľa, ktoré upravujú oblasť BOZP,  

• so všeobecnými požiadavkami BOZP v objektoch a priestoroch zamestnávateľa,  

• so zásadami bezpečnej práce a ochranou zdravia pri práci,  

• so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku a bezpečnými pracovnými 

postupmi,  

• s vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s 

ochranou pred nimi. 

 

2. Opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov. 

 

Pravidelné opakované oboznamovanie sa vykonáva za účelom zvyšovania úrovne vedomostí a 

znalostí zamestnanca z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, rozširovania 

a prehlbovania znalostí bezpečných spôsobov práce. Na pravidelnom opakovanom oboznamovaní 

sa zúčastňujú všetci zamestnanci a vedúci zamestnanci. 

 

Toto oboznamovanie nenahrádzajú špeciálne školenia a skúšky určených činností, predpísané 

príslušnými právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP a technickými normami u 

zamestnancov vybraných špeciálnych profesií.  

 

Pravidelné opakované oboznamovanie sa vykonáva s periodicitou každé 2 roky. 

 

 

3. Učebná osnova a časový rozsah vstupného a opakovaného oboznamovania o BOZP . 

 

a.) administratívny zamestnanec: 
 

Číslo    

témy 

 

                                                           Názov témy 

 

Časový 

rozsah 

 

1. 
Úvod do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsahu kurzu. Význam bezpečnosti práce 

pre spoločnosť a organizáciu.  
5 min. 

2. 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisoch – základné požiadavky 

BOZP a ustanovené pracovné podmienky.  

§ 7 – 10                Zamestnávateľ,  

§ 11                 Zamestnanec, 

§ 47  Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 

§ 57  Pracovná cesta,  

20 min. 
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§ 81  Základné povinnosti zamestnanca 

§ 82  Základné povinnosti vedúcich zamestnancov 

§ 85 – 99 Pracovný čas,  

§ 146 – 150 Ochrana práce  

§ 171 – 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

§ 195 – 219 Zodpovednosť zamestnávateľa z škodu pri pracovnom úraze a pri    

                             chorobe z povolania 

§ 220 – 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním 

§ 239  Kontrolná činnosť odborového orgánu 

3. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

§ 5  Všeobecné zásady prevencie 

§ 6  Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 

§ 7  Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 

§ 8  Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom ohrození života alebo zdravia 

§ 9  Kontrolná činnosť 

§ 10  Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 

§ 12  Práva a povinnosti zamestnancov 

§ 13  Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov     

                             a pracovných  postupov 

§ 17   Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť      

                             a závažná  priemyselná havária 

§ 18   Spolupráca zamestnávateľov  

§ 19                Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 

§ 20                       Komisia BOZP 

§ 21                 Preventívne a ochranné služby 

§ 22                       Bezpečnostnotechnická služba 

§ 26                       Pracovná zdravotná služba 

30 min. 

4. 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. 

o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

§  2  Rozsah inšpekcie práce 

§ 3  Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 

§ 5- 6  Národný inšpektorát práce 

§ 7  Inšpektoráty práce 

§ 9  Kontrola činnosti inšpektora práce 

§ 12  Oprávnenia inšpektora práce 

§ 13  Povinnosti inšpektora práce 

§ 14  Protokol o výsledku inšpekcie práce 

§ 15  Oprávnenie prizvaného odborníka a uchádzača 

§ 17  Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov 

§ 19  Správne delikty 

§ 20 - 21  poriadkové pokuty a spoločné a prechodné  ustanovenia 

15 min. 

5. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

§ 1-2                      Predmet úpravy a základné pojmy 

§ 6                         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

§ 30                       Povinnosti ochrany zdravia pri práci 

§ 31                       Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác 

§ 54                       Štátny zdravotný dozor 

§ 56,57                  Priestupky, iné správne delikty, iné sankcie 

10 min. 

6. 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. požiadavky na bezpečnosť technických zariadení, 

poučenie v zmysle § 20, zákaz obsluhy VTZ bez osvedčení a oprávnení na obsluhu. 

§ 4                        Rozdelenie technických zariadení 

§ 8                        Podrobnosti na zaistenie BOZP pri prevádzke technického zariadenia 

§ 13                      Odborná prehliadka a odborná skúška 

§ 20                      Poučený pracovník 

10 min. 

7.  

Vyhláška SUBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov. 

§ 3 – 8            Všeobecné požiadavky bezpečnosti práce 

§ 10 – 15          Výrobné a prevádzkové budovy 

§ 16 – 19          Komunikácie vo výrobných a prevádzkových budovách 

§ 20- 24            Komunikácie medzi výrobnými a prevádzkovými budovami 

§ 25 – 26          Pracoviská, zábradlia 

20 min. 
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§ 28 – 32          Pracovné prostredie 

§ 51 – 53          Oznamovače a ovládače 

§ 194 – 199      Elektrické zariadenia 

§ 200 – 206      Ručné náradie, rebríky 

§ 232            Sklady a regály 

§ 237 – 238      Nebezpečné látky          

8.  

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, 

Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času  v doprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom 

a chladom pri práci, 

Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 

Nariadenia vlády, ktorými sa vykonáva Zákon č. 124/2006 Z.z.: 

NV SR č.272/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam 

prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 

deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien, 

NV SR č.286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 

zamestnávaní mladistvých zamestnancov, 

NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

so zobrazovacími jednotkami,  

NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami, 

NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci, 

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko, 

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

použití pracovných prostriedkov,  

NV SR č .395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov. 

30 min. 

9. Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vrátane príloh 30 min. 

11. Overovanie vedomostí , vyhodnotenie 20 min. 

 Celkový čas trvania oboznámenia 190 min. 

 

 

b) terénny odborný zamestnanec: 
 

Číslo    

témy 

 

                                                           Názov témy 

 

Časový 

rozsah  

1. Zahájenie  5 min. 

2. 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisoch – základné požiadavky 

BOZP a ustanovené pracovné podmienky  

§ 7 – 10               Zamestnávateľ,  

 § 11 – 12 Zamestnanec 

§ 47  Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 

§ 57  Pracovná cesta,  

§ 81  Základné povinnosti zamestnanca 

§ 82  Základné povinnosti vedúcich zamestnancov 

§ 85 – 99 Pracovný čas,  

§ 146 – 150 Ochrana práce  

§ 171 – 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

§ 195 – 219 Zodpovednosť zamestnávateľa z škodu pri pracovnom úraze a pri 

                            chorobe z povolania 

10 min. 
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§ 220 – 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním 

§ 235  Kontrolná činnosť odborového orgánu 

3. 

Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 

§ 1- 3  Predmet, pôsobnosť zákona a vymedzenie pojmov 

§ 4  Opatrenia na zaistenie BOZP v predvýrobe 

§ 5  Všeobecné zásady prevencie 

§ 6  Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 

§ 7  Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 

§ 8  Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 

                            života alebo zdravia 

§ 9  Kontrolná činnosť 

§ 10  Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 

§ 12  Práva a povinnosti zamestnancov 

§ 13  Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov,     

                            pracovných prostriedkov a pracovných postupov 

§ 15  Oprávnenie na činnosť 

§ 16  Preukaz ,osvedčenie a doklad 

§ 17  Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a 

                            závažná priemyselná havária 

§ 18  Spolupráca zamestnávateľov  

§ 19  Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 

§ 20                     Komisia BOZP 

§ 21  Preventívne a ochranné služby                               

 

20 min. 

4. 

Zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení  neskorších predpisov 

§ 1 – 2  Predmet zákona a rozsah inšpekcie práce 

§ 3  Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 

§ 5- 6  Národný inšpektorát práce 

§ 7  Inšpektoráty práce 

§ 9  Kontrola činnosti inšpektora práce 

§ 12  Oprávnenia inšpektora práce 

§ 13  Povinnosti inšpektora práce 

§ 14  Protokol o výsledku inšpekcie práce 

§ 15  Oprávnenie prizvaného odborníka a uchádzača 

§ 16  Povinnosti fyzických a právnických osôb: 

  - oznamovacia,  pri výkone inšpekcie práce, predkladanie dokumentov 

§ 17  Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov 

§ 19  Správne delikty 

§ 20 - 21 Poriadkové pokuty a spoločné a prechodné ustanovenia 

10 min. 

5. 

Zák. č. 355/2006 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov 

§ 1-2                  Predmet úpravy a základné pojmy 

§ 6                     Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

§ 30                   Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci 

§ 31                   Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác 

§ 52                   Povinnosti fyzických osôb –podnikateľov a právnických osôb 

§ 56,57              Priestupky, iné správne delikty, iné sankcie 

10 min. 

6. 
Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení ( Vyhl.č. 508/2009 v znení neskorších 

predpisov), poučenie v zmysle § 20, zákaz obsluhy VTZ bez osvedčení a oprávnení na obsluhu 
20 min. 

7.  Vyhláška SUBP č. 59/1982 Zb., v znení vyhlášky č. 454/1990 Zb.          10 min. 

8.  

Vyhl. č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel. 

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času  v doprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 

zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

Vyhl. č. 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení 

neskorších predpisov, 

 

Nariadenia vlády : 

NV SR č.272/2004 Ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam 

prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 

40 min. 
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deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov, 

 

NV SR č.286/2004 Ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 

zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

 

Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. 

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom 

pri práci 

 

Nariadenie vlády č. 410/2007 Z. z. 

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

 

NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

so zobrazovacími jednotkami 

 

NV SR č .395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 

 

NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku v znení neskorších 

predpisov, 

 

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 

 

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

použití pracovných prostriedkov 

 

NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami 

 

NV SR č.355/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. 

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a 

mutagénnym faktorom pri práci 

 

NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci 

 

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 

 

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. 

o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 

výbušnom prostredí 

 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

9. 

Vnútorné (interné) predpisy, pravidlá  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci danej 

organizácie vzhľadom na povahu vykonávanej práce, návody na obsluhu používaných 

zariadení, bezpečné pracovné postupy, posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev 

vyplývajúcich z pracovnej činnosti, 

 

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, bezprostrednej hrozby 

závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie. Štatistiky pracovnej 

úrazovosti. Šetrenie pracovných úrazov. Odškodňovanie pracovných úrazov, poistenie 

organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z 

povolania. 

60 min. 
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 Celkový čas trvania oboznámenia 185 min. 

 

c) upratovačka, chyžná: 
 

Číslo    

témy 

 

                                                           Názov témy 

 

Časový 

rozsah  

1. Zahájenie  5 min. 

2. 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisoch – základné požiadavky 

BOZP a ustanovené pracovné podmienky  

§ 7 – 10                Zamestnávateľ,  

 § 11 – 12 Zamestnanec 

§ 47  Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 

§ 57  Pracovná cesta,  

§ 81  Základné povinnosti zamestnanca 

§ 82  Základné povinnosti vedúcich zamestnancov 

§ 85 – 99 Pracovný čas,  

§ 146 – 150 Ochrana práce  

§ 171 – 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

§ 195 – 219 Zodpovednosť zamestnávateľa z škodu pri pracovnom úraze a pri 

                            chorobe z povolania 

§ 220 – 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním 

§ 235  Kontrolná činnosť odborového orgánu 

10 min. 

3. 

Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 

§ 1- 3  Predmet, pôsobnosť zákona a vymedzenie pojmov 

§ 4  Opatrenia na zaistenie BOZP v predvýrobe 

§ 5  Všeobecné zásady prevencie 

§ 6  Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 

§ 7  Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 

§ 8  Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 

                            života alebo zdravia 

§ 9  Kontrolná činnosť 

§ 10  Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 

§ 12  Práva a povinnosti zamestnancov 

§ 13  Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov,     

                            pracovných prostriedkov a pracovných postupov 

§ 15  Oprávnenie na činnosť 

§ 16  Preukaz ,osvedčenie a doklad 

§ 17  Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a 

                            závažná priemyselná havária 

§ 18  Spolupráca zamestnávateľov  

§ 19  Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 

§ 20                     Komisia BOZP 

§ 21  Preventívne a ochranné služby 

20 min. 

4. 

Zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení  neskorších predpisov 

§ 1 – 2  Predmet zákona a rozsah inšpekcie práce 

§ 3  Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 

§ 5- 6  Národný inšpektorát práce 

§ 7  Inšpektoráty práce 

§ 9  Kontrola činnosti inšpektora práce 

§ 12  Oprávnenia inšpektora práce 

§ 13  Povinnosti inšpektora práce 

§ 14  Protokol o výsledku inšpekcie práce 

§ 15  Oprávnenie prizvaného odborníka a uchádzača 

§ 16  Povinnosti fyzických a právnických osôb: 

  - oznamovacia,  pri výkone inšpekcie práce, predkladanie dokumentov 

§ 17  Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov 

§ 19  Správne delikty 

§ 20 - 21 Poriadkové pokuty a spoločné a prechodné  ustanovenia 

10 min. 

5. 

Zák. č. 355/2006 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov 

§ 1-2                  Predmet úpravy a základné pojmy 

10 min. 
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§ 6                     Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

§ 30                   Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci 

§ 31                   Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác 

§ 52                   Povinnosti fyzických osôb –podnikateľov  a právnických osôb 

§ 56,57              Priestupky, iné správne delikty, iné sankcie 

6. 
Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení ( Vyhl.č. 508/2009 v znení neskorších 

predpisov), poučenie v zmysle § 20, zákaz obsluhy VTZ bez osvedčení a oprávnení na obsluhu 
20 min. 

7.  Vyhláška SUBP č. 59/1982 Zb., v znení vyhlášky č. 454/1990 Zb.          10 min. 

8.  

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 

zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

 

Vyhl. č. 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení 

neskorších predpisov, 

 

Nariadenia vlády : 

 

NV SR č.272/2004 Ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam 

prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 

deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov, 

 

NV SR č.286/2004 Ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 

zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

 

Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. 

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom 

pri práci 

 

Nariadenie vlády č. 410/2007 Z. z. 

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

 

NV SR č .395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 

 

NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku v znení neskorších 

predpisov, 

 

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 

 

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

použití pracovných prostriedkov 

 

NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami 

 

NV SR č.355/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. 

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a 

mutagénnym faktorom pri práci 

 

NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci 

 

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 

 

40 min. 
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Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. 

o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 

výbušnom prostredí 

 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

9. 

Vnútorné (interné) predpisy, pravidlá  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci danej 

organizácie vzhľadom na povahu vykonávanej práce, návody na obsluhu používaných 

zariadení, bezpečné pracovné postupy, posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev 

vyplývajúcich z pracovnej činnosti, 

 

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, bezprostrednej hrozby 

závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie. Štatistiky pracovnej 

úrazovosti. Šetrenie pracovných úrazov. Odškodňovanie pracovných úrazov, poistenie 

organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z 

povolania. 

60 min. 

 Celkový čas trvania oboznámenia 185 min. 

 

 

d) údržbár: 
 

Číslo    

témy 

 

                                                           Názov témy 

 

Časový 

rozsah  

1. Zahájenie  5 min. 

2. 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisoch – základné požiadavky 

BOZP a ustanovené pracovné podmienky  

§ 7 – 10                Zamestnávateľ,  

 § 11 – 12 Zamestnanec 

§ 47  Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 

§ 57  Pracovná cesta,  

§ 81  Základné povinnosti zamestnanca 

§ 82  Základné povinnosti vedúcich zamestnancov 

§ 85 – 99 Pracovný čas,  

§ 146 – 150 Ochrana práce  

§ 171 – 176 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

§ 195 – 219 Zodpovednosť zamestnávateľa z škodu pri pracovnom úraze a pri 

                            chorobe z povolania 

§ 220 – 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním 

§ 235  Kontrolná činnosť odborového orgánu 

10 min. 

3. 

Zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov 

§ 1- 3  Predmet, pôsobnosť zákona a vymedzenie pojmov 

§ 4  Opatrenia na zaistenie BOZP v predvýrobe 

§ 5  Všeobecné zásady prevencie 

§ 6  Všeobecné povinnosti zamestnávateľa 

§ 7  Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 

§ 8  Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 

                            života alebo zdravia 

§ 9  Kontrolná činnosť 

§ 10  Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 

§ 12  Práva a povinnosti zamestnancov 

§ 13  Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov,     

                            pracovných prostriedkov a pracovných postupov 

§ 15  Oprávnenie na činnosť 

§ 16  Preukaz ,osvedčenie a doklad 

§ 17  Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a 

                            závažná priemyselná havária 

§ 18  Spolupráca zamestnávateľov  

§ 19  Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 

§ 20                     Komisia BOZP 

§ 21  Preventívne a ochranné služby                                

 

20 min. 
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4. 

Zák. č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení  neskorších predpisov 

§ 1 – 2  Predmet zákona a rozsah inšpekcie práce 

§ 3  Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 

§ 5- 6  Národný inšpektorát práce 

§ 7  Inšpektoráty práce 

§ 9  Kontrola činnosti inšpektora práce 

§ 12  Oprávnenia inšpektora práce 

§ 13  Povinnosti inšpektora práce 

§ 14  Protokol o výsledku inšpekcie práce 

§ 15  Oprávnenie prizvaného odborníka a uchádzača 

§ 16  Povinnosti fyzických a právnických osôb: 

  - oznamovacia,  pri výkone inšpekcie práce, predkladanie dokumentov 

§ 17  Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov 

§ 19  Správne delikty 

§ 20 - 21 Poriadkové pokuty a spoločné a prechodné  ustanovenia 

10 min. 

5. 

Zák. č. 355/2006 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov 

§ 1-2                  Predmet úpravy a základné pojmy 

§ 6                     Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

§ 30                   Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci 

§ 31                   Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác 

§ 52                   Povinnosti fyzických osôb –podnikateľov a právnických osôb 

§ 56,57              Priestupky, iné správne delikty, iné sankcie 

10 min. 

6. 
Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení ( Vyhl.č. 508/2009 v znení neskorších 

predpisov), poučenie v zmysle § 20, zákaz obsluhy VTZ bez osvedčení a oprávnení na obsluhu 
20 min. 

7.  Vyhláška SUBP č. 59/1982 Zb., v znení vyhlášky č. 454/1990 Zb.          10 min. 

8.  

Vyhl. č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel. 

Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času  v doprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 

zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 

Vyhl. č. 147/2013 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení 

neskorších predpisov, 

 

Nariadenia vlády : 

 

NV SR č.272/2004 Ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam 

prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 

deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 

zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov, 

 

NV SR č.286/2004 Ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané 

mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 

zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

 

Nariadenie vlády SR č. 83/2013 Z. z. 

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom 

pri práci 

 

Nariadenie vlády č. 410/2007 Z. z. 

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 

rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

 

NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

so zobrazovacími jednotkami 

 

NV SR č .395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 

 

NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku v znení neskorších 

40 min. 
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predpisov, 

 

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. 

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, 

 

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

použití pracovných prostriedkov 

 

NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami 

 

NV SR č.355/2006 O ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 

 

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. 

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a 

mutagénnym faktorom pri práci 

 

NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia 

pri práci 

 

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 

 

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. 

o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 

výbušnom prostredí 

 

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 

9. 

Vnútorné (interné) predpisy, pravidlá  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci danej 

organizácie vzhľadom na povahu vykonávanej práce, návody na obsluhu používaných 

zariadení, bezpečné pracovné postupy, posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev 

vyplývajúcich z pracovnej činnosti, 

 

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, nebezpečných udalostí, bezprostrednej hrozby 

závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie. Štatistiky pracovnej 

úrazovosti. Šetrenie pracovných úrazov. Odškodňovanie pracovných úrazov, poistenie 

organizácie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo choroby z 

povolania. 

60 min. 

 Celkový čas trvania oboznámenia 185 min. 

 

e) vodič: 

 

Číslo    

témy 

 

                                                           Názov témy 

 

Časový 

rozsah  

1. 
Zahájenie kurzu  

Úvod do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a obsahu kurzu. Význam bezpečnosti práce pre spoločnosť 

a organizáciu.  

5 min. 

2. 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisoch – základné požiadavky 
BOZP a ustanovené pracovné podmienky.  

§ 7 – 10                 Zamestnávateľ,  

§ 11 – 12                 Zamestnanec, 
§ 47  Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru 

§ 57  Pracovná cesta,  

§ 85 – 99                   Pracovný čas,  
§ 195 – 219 Zodpovednosť zamestnávateľa z škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania 

§ 220 – 221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním 

10 min. 

3. 

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

zákonov v znení neskorších predpisov.  

§ 7  Oboznamovanie a informovanie zamestnancov 

§ 12  Práva a povinnosti zamestnancov 

10 min. 
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§ 17  Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná  
                                    priemyselná havária 

Evidencia a registrácia pracovných úrazov, iných úrazov, nebezpečných udalostí. Štatistiky pracovnej 

úrazovosti. Šetrenie pracovných úrazov.  

4. 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

§  2  Rozsah inšpekcie práce 

§ 3  Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 
§ 7  Inšpektoráty práce 

§ 9  Kontrola činnosti inšpektora práce 

§ 12  Oprávnenia inšpektora práce 
§ 13  Povinnosti inšpektora práce 

§ 14  Protokol o výsledku inšpekcie práce 

§ 19  Správne delikty 
§ 20 - 21                   Poriadkové pokuty a spoločné a prechodné  ustanovenia 

10 min. 

5. 

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov 

§ 2 Vymedzenie základných pojmov 

§§ 3-8 Základné povinnosti 
§ §9- 44 Jazda vozidlami 

§ 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne 

§ § 60 - 63 Úprava a riadenie cestnej premávky 

§§ 64- 68 Dopravné nehody a evidencia dopravných nehôd 

§ § 73 –78 Vedenie vozidiel 
§ § 86 – 90 Zdravotná a psychická spôsobilosť 

§ §137 – 139g Zodpovednosť za porušenie povinností 

45 min. 

6.  

Vyhláška č.9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. 

§ 5 – 8           Dopravné značky a dopravné zariadenia 
 + Príloha 1          

10 min. 

7.  

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času  v doprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

Vyhláška č. 464/2009 Z.z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách  

Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom 

pri práci, 

Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 

 

NV SR č .395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov, 

 

30 min. 

8. 

Dopravný poriadok organizácie, návody na obsluhu používaných zariadení, posúdenie rizika a hodnotenie 

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovnej činnosti, prideľovanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov 

30 min. 

9. Základy prvej predlekárskej pomoci, Karta prvej pomoci 20 min. 

10. Kontroly inšpektorátov práce, najčastejšie porušenia, sankcie. 20 min. 

11. Diskusia, otázky a podnety od účastníkov oboznamovania. 20 min. 

12. Overovanie vedomostí , vyhodnotenie 30 min. 

 Celkový čas trvania oboznámenia 240 min. 

 

 

 

4. Dokumentácia o oboznamovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci . 

Dokumentáciu o oboznamovaní zamestnancov o BOZP tvorí:  

• záznam o vykonanom oboznamovaní,  

• výsledky overovania vedomosti vedúcich zamestnancov s podpisom predsedu alebo člena 

skúšobnej komisie.  

       Záznam o vykonanom oboznamovaní zamestnancov o BOZP obsahuje: 
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• dátum vykonania oboznamovania,  

• obsah a rozsah oboznamovania,  

• mená, priezviská a podpisy zúčastnených oboznámených zamestnancov,  

• meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá oboznamovanie o BOZP vykonala. 

Táto dokumentácia je uložená v zakladači BOZP  

5. Oboznamovanie zamestnancov vykonávajúcich určené činnosti . 

 

Oboznamovanie stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný absolvovať 

každý zamestnanec, o ktorom to ustanovuje príslušný predpis. Oboznamovanie stanovené 

všeobecne záväzným právnym predpisom zabezpečí SZU prostredníctvom odboru ľudských 

zdrojov pre zamestnanca, ktorý:  

• potrebuje k výkonu svojej činnosti príslušné osvedčenie alebo preukaz na vykonávanie 

činností,  

• vykonáva činnosť vodiča z povolania,  

• zabezpečuje v organizácii vykonávanie záchranných prác a poskytovanie prvej pomoci. 

 

 

6.  Inštruktážne oboznamovanie . 

 

Na inštruktážnom oboznamovaní , pred začatím výkonu práce, sú  povinný zúčastniť sa osoby 

ktoré sú:  

a) zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom, ktoré budú vykonávať práce SZU s jeho súhlasom,  

b) študenti a praktikanti.  

 

 Inštruktážne oboznamovanie vykoná poverený zamestnanec SZU, ktorý zabezpečuje, organizuje 

alebo je priamo zodpovedný za výkon jednotlivých činností osôb pre  SZU.  Poverený 

zamestnanec SZU je povinný osoby uvedené podľa písm.. a) a písm. .b)  oboznámiť s: 

 

• miestom výkonu práce, 

• nebezpečenstvom, ohrozením a rizikom, ktoré vyplýva z konkrétnej činnosti vykonávanej v 

priestoroch zamestnávateľa,  

• preventívnymi a ochrannými opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

pre konkrétnu činnosť a priestor, 

• opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia, v prípade zdolávania požiaru, 

záchranných prác  a evakuácie, poskytnutie prvej pomoci. 

 

Časový rozsah tohto oboznamovania je minimálne 20 minút. Účastníci tohto inštruktážneho 

oboznamovania  zapíšu do záznamu z inštruktážneho oboznamovania svoje meno ,priezvisko 

a podpis.   

 

Poverený zamestnanec SZU do záznamu o inštruktážnom oboznámení uvedie pre aké činnosti 

a na akých pracoviskách SZU budú osoby podľa písm. a) a písm. b)  inštruktážne oboznamovanie 

vykonal. Ďalej do záznamu uvedie svoje meno, priezvisko, funkciu a svoj podpis. 



MIROMAX, s.r.o., komplexné služby BOZP, PZS, OPP, CO a environmentu,                   www.miromax.sk       1/4 

 

Príloha č. 4 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                   pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná    

                   priemyselná havária 

 

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a 

násilným pôsobením vonkajších vplyvov. V prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví používame 

pojem „závažný pracovný úraz“. Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na  ceste do 

zamestnania a späť. 

 

Registrovaný pracovný je úraz pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť 

zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, 

 

Nebezpečná udalosť je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, 

ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 

 

1. Povinnosti zamestnancov SZU. 

 

Zamestnanec SZU je povinný bezodkladne oznámiť svojmu priamemu nadriadenému vznik:  

 

a) pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, iného úrazu ako 

pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na 

pracovisku alebo v priestoroch SZU, 

 

b) nebezpečnej udalosti, 

 

c) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,  

 

d) povinnosť oznámiť zamestnávateľovi udalosť podľa bodov a) až d)  má aj zamestnanec 

alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.  

 

Ak zamestnancovi SZU vznikne pracovný úraz na pracovisku iného zamestnávateľa, tento 

zamestnanec vznik úrazu neodkladne oznámi príslušnému vedúcemu zamestnancovi iného 

zamestnávateľa, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav. 

 

Pri vyšetrovaní udalosti podľa bodov a) až d) je zamestnanec SZU povinný spolupracovať 

s príslušnými vyšetrujúcimi orgánmi ktoré vyšetrujú tieto udalosti a nesmie zamlčovať 

skutočnosti, ktoré by bránili k riadnej evidencii alebo registrácii týchto udalostí. 

 

2. Povinnosti vedúcich zamestnancov SZU . 

 

Po prijatí oznámenia o vzniku pracovného úrazu, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, 

nebezpečnej udalosti, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej 

priemyselnej havárie príslušný vedúci zamestnanec (príslušný vedúci zamestnanec k pracovisku 

alebo miestu kde došlo k udalosti): 

 

a) vykoná potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia, 

 

b) zabezpečí aby sa stav pracoviska, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s 

pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, alebo ak ide o závažný pracovný úraz, nemenil 

do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na 

ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav 
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pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému 

ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, príslušný vedúci zamestnanec 

zabezpečí vyhotovenie fotodokumentácie o stave pracoviska potrebnej na vyšetrenie príčin 

vzniku uvedenej udalosti. 

 

c) oznámi vznik pracovného úrazu na oddelenie prevádzky SZU, 

 

d) v spolupráci s bezpečnostným technikom zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za 

účasti zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho 

zdravotný stav, 

 

e) zistí preukázateľne od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na príslušnom tlačive, či sa 

jedná o závažný pracovný úraz. O svojom zistení ihneď informuje Ing. Ivana Lešku, 

 

f) v spolupráci s bezpečnostným technikom firmy MIROMAX, s.r.o. spíše záznam o 

registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku 

registrovaného pracovného úrazu. 

 

Ak na pracovisku SZU utrpel registrovaný pracovný úraz zamestnanec iného zamestnávateľa – 

dodávateľa je SZU povinná prostredníctvom  vedúceho zamestnanca, ktorý riadi činnosť 

dodávateľa:  

a) splniť oznamovaciu povinnosť podľa bodu 2. písm. b) a c), 

 

b) zistiť príčinu vzniku registrovaného pracovného úrazu podľa bodu 2. písm. d), 

 

c) po spísaní podkladu pre záznam o registrovanom pracovnom úraze  zaslať tento 

podklad zamestnávateľovi zamestnanca - dodávateľovi, 

 

d) prijať a vykonať opatrenia podľa bodu 2. písm. a). 

 

3. Povinnosti prevádzky SZU, 

 

Prevádzka SZU bezodkladne oznámi vznik : 

 

a) závažného pracovného úrazu príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené 

skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin a 

príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, 

  

b) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, vznik závažnej priemyselnej 

havárie, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania príslušnému inšpektorátu 

práce, 

 

c) každého úrazu, nebezpečnej udalosti a priemyselnej havárie bezpečnostnému technikovi 

firmy MIROMAX s.r.o., 

 

d) pracovného úrazu príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť. 

 

V prípade prijatia oznámenia o vzniku závažného pracovného úrazu zabezpečí šetrenie úrazu 

prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika firmy MIROMAX s.r.o.  

 

Prevádzka SZU doručí záznam o registrovanom pracovnom úraze v siedmych originálnych 

vyhotoveniach odboru ľudských zdrojov bezodkladne po spísaní. 
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4. Povinnosti bezpečnostných technikov firmy MIROMAX, s.r.o. . 

 

Po prijatí oznámenia o vzniku  pracovného úrazu, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo 

smrti: 

a) v spolupráci s vedúcim zamestnancom SZU zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to 

za účasti zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho 

zdravotný stav, 

 

b) vypíše záznam o registrovanom pracovnom úraze a bezodkladne ho zašle na oddelenie 

prevádzky SZU, 

 

c) skontroluje termínované opatrenia, ktoré vykonala SZU na odstránenie príčin úrazu, 

 

d) zabezpečí vypracovanie správy o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného 

úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného 

pracovného úrazu do 20 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel prostredníctvom 

autorizovaného bezpečnostného technika, 

 

e) vedie evidenciu pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o 

registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr, 

 

f) vedie evidenciu iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej 

uvedie údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie 

podobným úrazom a udalostiam, 

g) vedie evidenciu priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, v ktorej 

uvedie údaje o príčine vzniku, o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie tej 

istej alebo podobnej chorobe z povolania.  

 

5. Povinnosti odboru ľudských zdrojov SZU. 

 

SZU je povinná prostredníctvom odboru ľudských zdrojov:  

 

a) doplniť údaje do záznamu o pracovnom úraze v hlavičke tlačiva a v bodoch 1 a 13. 

 

b) doplniť údaje do oznámenia o poistnej udalosti v bodoch 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 19 

a zabezpečiť podpísanie dokumentu zodpovednou osobou, 

 

c) zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do 8 dní odo dňa, keď sa o tomto 

pracovnom úraze dozvedela, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu 

dozoru, príslušnej pobočke sociálnej poisťovni, príslušnej zdravotnej poisťovni 

postihnutého, oddeleniu fyzickej bezpečnosti, odborovej organizácii, 

bezpečnostnotechnickej službe, poškodenému zamestnancovi, 

 

d) zaslať oznámenie o vzniku poistnej udalosti do 3 dní odo dňa, keď sa o tomto 

pracovnom úraze dozvedela, príslušnej pobočke sociálnej poisťovni spolu 

s  dokumentáciou od ošetrujúceho lekára, postihnutému zamestnancovi, 

 

e) zaslať správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o 

prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného 

úrazu do 30 dní odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel  príslušnému inšpektorátu práce 

alebo príslušnému orgánu dozoru, 

 

f) archivovať záznamy o evidencii a registrácii pracovných úrazov 10 rokov od vzniku 

týchto úrazov. 
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6. Bloková schéma hlásenia pracovných úrazov. 
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Príloha č. 5 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                    postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia              

                    vrátane poskytnutia prvej pomoci 

 

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 
 

1. Definície pojmov 

prvá pomoc – je súhrn jednoduchých a účelných zákrokov na záchranu zdravia a života 

človeka alebo liečenie, ktoré sa pri poranení alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému 

ešte pred odborným ošetrením 

úraz – násilné, náhle poškodenie organizmu vonkajšími vplyvmi, ktoré majú za následok 

poruchu zdravia 

náhle ochorenie – náhle zhoršenie zdravotného stavu (nie úraz), ktoré môže mať za 

následok poškodenie zdravia (infarkt, mdloby a pod.) 

pracovný úraz – akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobená pracovníkovi 

nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov 

pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním 

hromadný pracovný úraz – každý pracovný úraz, keď pri tej istej udalosti boli zranené 

najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna ťažko alebo smrteľne alebo bolo zranených viac 

ako desať osôb 

mimopracovný čas – všetky časové úseky mimo pracovného času 

 

2. Skratky 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

NsP nemocnica s poliklinikou 

PP prvá pomoc 

ZZS záchranná zdravotná služba 

HaZZ hasičský a záchranný zbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

BTS bezpečnostnotechnická služba 

TP traumatologický plán 

NV SR Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

KBÚ karta bezpečnostných údajov 

  

 

 

3. Záchranné práce sa vykonávajú v prípadoch: 

- živelných pohrôm, 

- technologických havárií, 

- katastrof (kombinácia živelnej pohromy a technologickej havárii), 

- požiarov (objektov a priestorov SZU). 

 

 

4. Záchranné práce sa v SZU vykonávajú v na základe: 

• vyhlásenia mimoriadnej situácie príslušným obvodným úradom, 

• z rozhodnutia štatutárneho zástupcu na základe vzniku mimoriadnej udalosti. 
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5. Záchranné práce riadi: 

v prípade vzniku požiaru objektu alebo priestoru SZU riadi záchranné práce vedúci 

pracoviska, po príchode hasičskej jednotky na miesto požiaru,  riadi záchranné práce veliteľ 

zásahu hasičskej jednotky. 

             

Záchranné práce a evakuácia osôb sa v SZU vykonávajú podľa požiarneho evakuačného 

plánu príslušného objektu. 

 

6. Evakuáciu osôb riadi: 

v prípade vzniku požiaru objektu alebo priestoru SZU riadia evakuáciu osôb vedúci 

zamestnanci, po príchode hasičskej jednotky na miesto požiaru, riadi evakuáciu osôb veliteľ 

zásahu hasičskej jednotky. 

 

7. Poskytnutie prvej pomoci: 

SZU zabezpečí potrebný počet zamestnancov z každého objektu SZU, ktorí budú zaškolení 

z poskytnutia prvej predlekárskej pomoci. Títo zamestnanci v rámci svojich odborných 

znalostí a podľa druhu a rozsahu poranenia zabezpečia prvú predlekársku pomoc zraneným 

osobám do príchodu lekára.  

Zoznam zamestnancov ktorí sú zaškolení z poskytnutia prvej predlekárskej pomoci je 

umiestnený na viditeľnom mieste v objekte. 

 

7.1 Všeobecné zásady 

Prvá pomoc musí byť poskytnutá s ohľadom na bezpečnosť postihnutého i záchrancu, buď na 

mieste úrazu, alebo na najbližšom bezpečnom mieste. 

Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije k tomu zdravotnícky 

materiál zo skrinky prvej pomoci (lekárnička, autolekárnička, brašňa prvej pomoci), ktorá 

musí byť k dispozícii. Súbežne s poskytovaním prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu 

ohlási vznik úrazu buď sám, alebo pomocou najbližšieho spolupracovníka a to príslušnému 

vedúcemu zamestnancovi, príp. jeho zástupcovi.  

Na poskytnutie prvej pomoci nadväzuje podľa potreby zabezpečenie Záchrannej zdravotnej 

služby, pri vážnych nehodách a náhlych onemocneniach ohrozujúcich život na tel.: 155 alebo 

112. 

Záchrannej zdravotnej službe je potrebné oznámiť nasledovné informácie: 

- akútnu príhodu a čas jej vzniku, 

- stupeň ohrozenia postihnutého (postihnutých), 

- miesto príhody (prípadne najvhodnejší prístup), 

- možné ďalšie nebezpečenstvo (oheň, výbuch a pod.), 

- svoje meno a telefónne číslo. 

Rozprávať kľudne a zreteľne! 

Záchranná zdravotná služba sa privoláva vždy k urgentným stavom a k hromadným úrazom, 

pri haváriách a požiaroch, pri likvidácii ktorých je zvýšené riziko úrazu.  

Urgentné stavy sú: 

a) zastavenie srdcovej činnosti, napr. pri úraze elektrickým prúdom, otrave plynom a 

pod., 

b) zastavenie dýchania, 

c) veľké krvácanie, 

d) bezvedomie, 
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e) rozsiahle popáleniny, 

f) poleptanie očí, 

g) zlomenina končatín, chrbtice alebo lebky. 

Na vyšetrovanie príčiny úrazu je potrebné zabezpečiť svedkov úrazu a pracovisko v takom 

stave, v akom bolo pri úraze. 

7.2 Základné úkony a postupy pri zabezpečovaní prvej pomoci. 

Po zhodnotení situácie a minimalizácie nebezpečia pre zraneného a záchrancu, pristúpime k 

posúdeniu stavu postihnutého. Ak je postihnutých viac osôb, musíme sa rozhodnúť, koho treba 

ošetriť prednostne. 

Ošetrenie je dvojfázové: 

• Prvotné vyšetrenie – cieľom je posúdiť stav základných životných funkcií (vedomie, 

dýchanie, krvný obeh a prítomnosť vonkajšieho krvácania). Ak je postihnutý pri vedomí, 

dýcha, má hmatný tep a nie sú zjavné známky vonkajšieho krvácania, vykonávame 

druhotné vyšetrenie. Ak postihnutý nedýcha, začneme dýchanie z pľúc do pľúc, ak nemá 

tep začneme resuscitáciu, a ak silne krváca zastavíme krvácanie. Ak je v bezvedomí alebo 

hlasne dýcha uložíme ho do stabilizovanej polohy. Ak máme podozrenie na poranenie 

chrbtice obraciame len pri podozrení na vracanie. Ak je nutné, potom čo najskôr 

aktivujeme záchranný systém. 

• Druhotné vyšetrenie – cieľom je zistiť poškodenia, ktoré síce bezprostredne neohrozujú 

život, ale neošetrené môžu byť potenciálnym zdrojom komplikácií. Druhotné vyšetrenie 

sa skladá z rozhovoru a vyšetrenia od hlavy k päte. 

• Aktivácia pomoci – ak treba privolať pomoc, volajte z najbližšieho telefónu. 

• Ošetrenie – po vyšetrení, podľa závažnosti a rozsahu poškodenia zdravia, pristúpime k 

jednotlivým úkonom: 

a) záchrana života – liečba a podpora základných životných funkcií, 

b) zabránenie zhoršenia stavu – obviazanie rán, znehybnenie, poloha, upokojenie, 

ochránenie pred chladom a vlhkom a iné, 

c) zabezpečenie ďalšej liečby – podľa závažnosti – aktivácia záchranného systému. 

Cieľom poskytovania PP pri náhlom poškodení zdravia je: 

a) zachrániť život, 

b) zabrániť ďalšiemu poškodeniu zdravia, 

c) podľa potreby zabezpečiť ďalšiu liečbu.  

Za týmto účelom je PP potrebné chápať ako rovnocennú súčasť ďalších činností, ktorých 

bezprostredná náväznosť je nevyhnutnou podmienkou starostlivosti o zdravie poškodeného. 

Následnosť týchto činností je charakterizovaná pojmom „reťaz života“ a skladá sa: 

 

  

 

 

[1] PP – vykonáva osoba prvého kontaktu školená v poskytovaní PP alebo iní 

[2] ZZS – záchranná zdravotná služba č. t. 155 

          hasičská jednotka – v prípade vyprosťovania č. t. 150 

[3] Transport – podľa závažnosti poškodenia 

  [3a] sanitka ZZS, letecká ZZS 

  [3b] vyčlenené alebo dostupné vozidlo zamestnávateľa 

  [3c] po vlastnej osi 

[4] Definitívne odborné riešenie – nemocnica – poliklinika 

       PP      ZZS Transport      NsP 
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7.2.1 Organizačné zabezpečenie poskytovania PP. 

V zásade je možné predpokladať nasledujúce typy poškodenia: 

1.  Poranenia a ochorenia malého rozsahu, ktoré môžu byť definitívne ošetrené v rámci PP 

(napr. odreniny, malé rezné rany, malé pohmoždeniny, malá popálenina I. stupňa na ruke 

a iné) 

 postup - [1] a podľa potreby [3a] alebo [3c]    

• Poranenia a ochorenia, ktoré vyžadujú ďalšie ošetrenie a vyšetrenie, ale spravidla nebude 

potrebný pobyt v nemocnici (napr. zlomenina prsta, nosa, rebra, podvrtnutie členka, 

väčšie pohmoždeniny a iné) 

     postup - [1], [3b] alebo [3c]    

• Poranenia a ochorenia, ktoré vyžadujú ďalšie ošetrenie a vyšetrenie s predpokladaným 

pobytom v nemocnici, ale nehrozí náhle ohrozenie života (napr. jednoduché zatvorené a 

otvorené zlomeniny dlhých kostí, väčšie rezné rany, popáleniny menej ako 10% povrchu 

tela a iné) 

 postup - [1], [3b]  

• Poranenia a ochorenia bez priameho ohrozenia života, u ktorých však nie je vylúčená 

náhla zmena smerom k ohrozeniu základných životných funkcií (napr. úraz hlavy 

s prechodným bezvedomím, poranenie hrudníka, brucha, otravy s poruchami vedomia a 

iné)   

  postup - [1], [3b], [4] alebo [1], [2], [3a], [4] 

• Poranenia a ochorenia s náhlym ohrozením života, ktoré by bez rýchlej liečby viedli 

s najväčšou pravdepodobnosťou k smrti; ide väčšinou o následky veľmi silných inzultov - 

dopravná nehoda pri nárazovej rýchlosti viac ako 30 km/hod., pád z výšky viac ako 2 m, 

rozsiahla popálenina, úraz elektrickým prúdom, privalenie, zasypanie, otravy s 

bezvedomím a iné (príznaky napr. pretrvávajúce bezvedomie, dusenie, závažné krvácanie, 

zlomenina chrbtice, otvorené poranenia hrudníka, brucha a iné) 

 postup - [1], [2], [3a], [4] 

• Hromadné úrazy - je potrebné zabezpečiť súčinnosť dostupných preškolených 

pracovníkov PP z jednotlivých pracovísk. Určiť spôsob zvolávania na miesto hromadného 

úrazu 

 postup - [1], [2], [3a] a podľa [3b], [4]. 

 

7.2.2 Doprava zraneného do zdravotníckeho zariadenia . 

Transport postihnutého do zdravotníckeho zariadenia nasleduje až po poskytnutí resp. v 

priebehu poskytovania prvej pomoci. Pokyn k transportu do nemocnice dáva záchranca. V 

prípade, že prvú pomoc poskytuje lekár, zabezpečuje nutnú dokumentáciu a informovanosť 

personálu zdravotníckeho zariadenia. Na transport do nemocnice musí byť postihnutý 

pripravený. Je potrebné zvoliť vhodný spôsob transportu a podľa potreby musia byť 

vykonané opatrenia prvej pomoci /napr. umelé dýchanie/. V žiadnom prípade nesmie byť 

transport náhradou iných potrebných zásahov prvej pomoci a v žiadnom prípade nesmie byť 

príčinou prerušenia alebo oddialenia nutných opatrení prvej pomoci.  

Každý zamestnanec, ktorému bolo zverené služobné vozidlo je povinný ho poskytnúť na 

transport postihnutého do zdravotníckeho zariadenia. 

Na plnenie cieľov prvej pomoci musí záchranca zvládnuť nasledujúce činnosti: 

a) zhodnotiť situáciu so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia záchrancu, 

postihnutého a ďalších osôb, 

b) zistiť príznaky ochorenia alebo úrazu, 
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c) poskytnúť prvú pomoc, 

d) aktivovať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého pracovníkom záchranného 

systému. 

7.3 Zariadenia a prostriedky prvej pomoci. 

Prostriedky PP: 

a) materiálno - technické: 

zdravotnícke - lekárnička nástenná, autolekárnička (nenahradzujú lekárničky PP na 

pracoviskách), prenosná lekárnička, brašňa prvej pomoci, nosítka. Všetky lekárničky musia 

obsahovať Príručku PP a zošit na evidenciu úrazov (lekárničky sú určené na drobné 

poranenia). 

vyprosťovacie - protipožiarna hliadka; ak pre vyprostenie postihnutých nestačia vlastné sily 

a prostriedky, je potrebné privolať a požiadať odbornú pomoc HaZZ v príslušnej lokalite 

alebo koordinačné stredisko IZS. 

b) personálne  

• zamestnanci vyškolení v poskytovaní PP, členovia protipožiarnej hliadky a iní. 

Prostriedky prvej pomoci treba umiestniť na prístupnom mieste, udržiavať ich v čistote a v 

akcieschopnom stave. Udržiavanie zariadení a prostriedkov prvej pomoci v bezchybnom 

stave, obnovu a doplňovanie zdravotníckeho materiálu pravidelne preveruje zodpovedný 

vedúci pracoviska. 

Zaobstarávanie prostriedkov prvej pomoci pre vybavenie a dopĺňanie zdravotníckym 

materiálom vykonáva zamestnávateľ na vlastné náklady prostredníctvom odboru Nákup 

materiálu na základe požiadaviek príslušných vedúcich zamestnancov.  

 

7.3.1 Lekárnička prvej pomoci (nástenná, prenosná), brašňa prvej pomoci 

Lekárnička prvej pomoci je súbor liečiv, obväzového materiálu a zdravotníckych pomôcok, 

ktoré sú uložené v prispôsobenom obale a slúžia pre poskytovanie prvej pomoci zraneným. 

Z obsahu doporučeného vybavenia nástenných a prenosných lekárničiek a brašní prvej 

pomoci vyplýva, že liečivá, obväzový materiál a ďalšie zdravotnícke pomôcky v rámci 

poskytovania prvej pomoci podporujú najmä: 

a) dezinfekciu a preväz odrenín, malých rán, otlačenín 

b) správne ošetrenie väčších rán a menších popálenín 

c) zastavenie silného vonkajšieho krvácania 

d) protišokové opatrenia 

e) prenikajúce poranenie hrudníka 

f) ošetrenie zlomenín, poranení kĺbov a svalov na horných a dolných končatinách 

g) prevenciu prenosu nákazy medzi postihnutým a záchrancom 

Cieľom prostriedkov prvej pomoci na pracovisku je poskytnúť: 

1. liečivá 

2. obväzový materiál 

3. zdravotnícke potreby 

v rozsahu, ktorý zodpovedá požiadavkám na poskytnutie prvej pomoci – lekárnička – viď. 

príloha č. 1. Obsah autolekárničky je stanovený legislatívou. V prílohe č. 2 TP je uvedený 

doporučený obsah brašne prvej pomoci. 
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 Liečivá 

Použitie liečiv musí mať jednoznačnú indikáciu bez možnosti poškodenia postihnutého jeho 

vedľajšími alebo inými účinkami.  

 Zamestnávateľ ani záchranca nie sú kompetentní na podávanie alebo ponuku 

akýchkoľvek liekov. 

Na pracovisku nie je možné predpokladať liekovú PP pri otravách, akútnych hnačkách, 

žalúdočnej nevoľnosti, horúčkach, infekciách, bolestiach hlavy, zuba.   

 V rámci PP môžu byť podávané len lieky, ktoré má postihnutý u seba a len na jeho 

zodpovednosť.  

7.4 Poskytovanie prvej pomoci 

7.4.1 Zakázané činnosti 

Pri poskytovaní prvej pomoci je zakázané: 

• Vyzliekať odev zraneného (výnimku tvoria poleptania luhmi a kyselinami)! 

• Vtláčať odhalené úlomky kostí pri otvorených zlomeninách do rany! 

• Odstraňovať vyčnievajúce cudzie telesá z rán! 

• Násilne meniť polohu zraneného!  

• Do rán a na popálené miesta sypať prášky s antibiotikami, aplikovať masti alebo polievať 

rany dezinfekčnými roztokmi! 

• Zisťovať hĺbku rán! 

• Ponechať zraneného bez dozoru! 

7.4.2 Krvácanie 

Povrchové, ľahko krvácajúce rany (vlásočnicové krvácanie)  

Presakuje jasno až tmavočervená tekutina – ranu vyčistíme a dezinfikujeme, priložíme čistú 

gázu a obviažeme jednoduchým krycím obväzom. 

Tepnové krvácanie 

Krv z takýchto rán rytmicky strieka a má svetlejšiu farbu. 

Ak rana silno krváca, okamžite treba zastaviť krvácanie, napr. sterilným obväzom, čistou 

vreckovkou alebo aj stlačením krvácajúcej tepny prstami priamo v rane, pretože hrozí 

vykrvácanie. Tepnu nad krvácajúcou ranou stlačíme tak, aby krv prestala striekať. Pri 

zastavení priamym tlakom poranenú končatinu dáme do vyššej polohy a ranu držíme 

stlačenú aj 15 minút.  

V prípade tepnového krvácania použijeme tlakový obväz – na ranu priložíme sterilný obväz 

a pevne ho previažeme. Ak obväz presakuje, priamo naň navrstvíme ďalší.  

Krvácanie tepny pod pazuchou, pod kľúčnou kosťou a na krku možno zastaviť len tlakom 

prsta priamo v rane. 

Škrtidlo sa používa iba vo výnimočných prípadoch, keď sa krvácanie nedá zastaviť 

tlakovým obväzom. Pred nasadením škrtidla končatinu zdvihneme a potom nasadíme 

škrtidlo. Škrtidlo môže byť nasadené maximálne 15 minút, potom ho povolíme. Cievy 

nesmieme úplne zaškrtiť. Keby krvácanie po uvoľnení škrtidla pokračovalo, nasadíme ho 

znova. 

Krvácanie pri amputácii ošetríme tlakovým obväzom, eventuálne použijeme škrtidlo. 

Amputovanú časť dáme pokiaľ možno do mikroténového sáčku a celý sáčok dáme do 

ďalšieho sáčku so studenou vodou (resp. vodou s ľadom v pomere 2:1). 
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Ak sa v rane nachádza cudzie teleso, tak ho neodstraňujeme! 

Pri tepnovom krvácaní nepodávame žiadne tekutiny! Môžeme len zvlhčovať ústa a 

poraneného prikryjeme proti šokovou fóliou resp. dekou. Pri väčšej strate krvi môže človek 

upadnúť až do šoku – pozri proti šokové opatrenia! 

7.4.3 Zlomeniny 

Zatvorená zlomenina: Koža v mieste poranenia nie je porušená, neprejavuje sa vonkajším 

krvácaním. Typické príznaky sú opuch a bolesť na mieste zlomeniny. Bolesť sa pri pohybe 

prudko zväčšuje. Zranený nemôže zlomenou končatinou pohybovať, končatina je 

v neprirodzenej polohe. 

Prvá pomoc: zlomenina je ťažké poranenie a preto si vyžaduje zložité poskytnutie prvej 

pomoci. Zlomenou časťou tela sa nesmie hýbať, zlomeninu sa nesnažíme naprávať!  

Končatinu treba znehybniť tak, aby boli znehybnené dva susedné kĺby nad a pod 

zlomeninou (napr. pri zlomenine predkolenia kolenný a členkový kĺb). Použité dlahy musia 

byť dostatočne dlhé. Obväz musí byť dostatočne pevný, aby sa zabránilo pohybu, nie však 

taký pevný, aby sa narušila cirkulácia v končatine. Ak je to možné, v určitých intervaloch 

kontrolujte cirkuláciu. 

Ak nemáme po ruke dlahy, môžeme použiť provizórne dlahy z rôznych pevných predmetov 

(napr. dosky, palice a pod.), ktoré treba obaliť (napr. obväzom, látkou), aby netlačili. Ďalej 

môžeme použiť aj trojrohé šatky a náplasti. 

Pri podozrení na poranenia/zlomeninu krku alebo chrbtice, pokiaľ sa dá, tak s pacientom 

nehýbeme.  

Pri zlomeninách ramena a predlaktia medzi poranené miesto a telo vložíme hrubú vrstvu 

vaty. Končatinu ohneme v lakti, koľko sa voľne dá, a dáme ju do závesu z trojrohej šatky. 

Záves fixujeme k telu vodorovným obväzom okolo trupu a poranenej končatiny. Ak sa 

končatina nedá ohnúť, fixuj ju vystretú k telu pomocou niekoľkých obväzov.  

Pri zlomeninách dolných končatín poranenú nohu prifixujte k zdravej nohe, pričom medzi 

končatiny vložíme zrolované textílie. Pri použití dlahy ju treba vystlať niečím mäkkým a 

spevniť kĺb nad a kĺb pod zlomeninou. 

Zlomenina dolnej čeľuste: z úst raneného odstránime cudzie telesá. Na miesto zranenia 

zdola, zvonku priložíme vankúšik, ktorý pripevníme obväzom, alebo trojrohou šatkou 

uviazanou okolo hlavy  

Zlomeniny rebier – okrem celkovej bolestivosti je prítomná ostrá bolesť na postihnutej 

strane viac pri nádychu a pri kašli. V polo sede obviažeme hrudník obväzom alebo širokým 

pásom plátna (pri výdychu, avšak nie úplne napevno, aby zranený mohol dýchať).   

Zlomeniny kľúčnej kosti – zranený nakláňa hlavu na zranenú stranu a predlaktie na tej istej 

strane si podopiera. Je výrazná deformácia a opuchy. 

V sede podoprieť rameno ohnutím v lakti a fixovať ho tak, že prsty poranenej strany sa 

dotýkajú kľúčnej kosti na strane zdravej (tzv. dvíhavý záves). Fixáciu doplniť obviazaním 

trupu a fixovanej končatiny približne v strede ramena chorej strany. 

Otvorená zlomenina: koža nad zlomeninou je porušená,  takže zlomená kosť alebo kosti sú 

v priamom styku s povrchom a okolím. Rana krváca. Kosti sa nenarovnávajú a úlomky sa 

nesmú zatláčať opäť do rany! Otvorenú zlomeninu ošetríme najprv ako ranu a potom 

fixujeme. Vytŕčajúce kosti a ranu obložíme materiálom, prekryjeme a znehybníme.  

7.4.4 Vyvrtnutie a vykĺbenie 

Bolestivé porušenie  tkanív  v oblasti kĺbu spôsobujú dve poranenia kĺbov – vyvrtnutie 

a vykĺbenie. 



   

MIROMAX, s.r.o., komplexné služby BOZP, PZS, OPP, CO a environmentu,                   www.miromax.sk       8/12 

Vyvrtnutie vzniká pri zlom dostúpení, potknutí, šmyknutí. Poranené miesto pri dotyku 

a najmä pri pohybe bolí, aj keď môže zranený vyvrtnutým kĺbom čiastočne pohybovať, 

presvitá krvný výron. 

Prvá pomoc: treba zmierniť bolesť. Na poranený kĺb dáme obklady z octanu hlinitého, 

potom kĺb znehybníme. Je možné použiť aj elastické ovínadlo. Každé vyvrtnutie vyžaduje 

odborné ošetrenie, nevedno či sa nenalomila kosť. 

Vykĺbenie vzniká pri prudkom páde a nadmernom pohybe, keď sa kosti v kĺbe od seba 

oddelili, šľachy a kĺbové puzdro sa potrhali a jedna kosť sa vysunie z kĺbu. Kĺb je 

opuchnutý. 

Prvá pomoc: s vykĺbenou končatinou zaobchádzať opatrne. Urobíme ju nehybnou v tej 

polohe, v akej je po úraze, na vykĺbený kĺb dáme octanový obklad. Vykĺbenie končatiny 

spôsobuje veľkú bolesť a môže ísť aj o zlomenú kosť. Zraneného dopravíme na lekárske 

ošetrenie. 

7.4.5 Poranenia hlavy 

            Ranu prekryjeme sterilným materiálom a obviažeme. Zraneného posadíme alebo dáme do 

polo sedu, v prípade bezvedomia do stabilizovanej polohy. Pri poraneniach (úderoch) hlavy 

môže nastať otras mozgu – krátke bezvedomie (niekoľko sekúnd), zvracanie, zranený si 

nepamätá, čo sa mu stalo. Vtedy ho treba bezpodmienečne dopraviť na lekárske vyšetrenie.  

Bezvedomie 

V bezvedomí najskôr skontrolujeme dýchanie 

a tep a ak treba, začneme s oživovaním. Ak 

zranený dýcha, ale je v bezvedomí, dáme ho 

do stabilizovanej polohy na boku (pozri 

obrázok). Hornú končatinu podložíme dlaňou 

pod tvár, druhú položíme za chrbát, hlavu čo 

najviac zakloníme a ústami privrátime k 

podložke. Pri kŕčoch zabraňujeme poraneniu 

postihnutého, ale násilím kŕče netlmíme.   

        Stabilizovaná poloha 

 

Mdloba 

Je to chvíľková strata vedomia spôsobená dočasným znížením prítoku krvi do mozgu. 

Prvá pomoc: Pri omdletí položíme postihnutého na chrbát s vyvýšenými nohami (podložíme 

ich dekou a pod.). Uvoľníme tesný odev na krku, hrudníku a v páse a zabezpečíme mu 

dostatok vzduchu. 

Ak postihnutý nenadobudne vedomie rýchlo, uvoľníme mu dýchacie cesty a kontrolujeme 

dýchanie. Ak nedýcha, začneme s oživovaním.  

7.4.6 Dusenie sa 

Pri dusení (ťažké dýchanie, modranie) kontrolujeme priechodnosť dýchacích ciest a 

odstraňujeme mechanické prekážky (umelý chrup, vytiahneme zapadnutý jazyk, odstránime 

hlien a pod.). Ak nestratil postihnutý vedomie uložíme ho do polo sediacej polohy alebo do 

takej, v ktorej sú dýchacie ťažkosti najmenšie. Pri zastavení dýchania zavedieme umelé 

dýchanie (pozri Oživovanie 2.4.9). 

Ak uviazol cudzí predmet v dýchacích cestách, pristúpime k postihnutému odzadu a oboma 

rukami prudko stisneme v nadbrušku. 
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7.4.7 Šok 

Šok je charakterizovaný obyčajne slabým pulzom, bledosťou, triaškou a potením 

postihnutého. Šok sa môže vzniknúť napr. pri poranení, strate krvi, bodnutí hmyzom a je mu 

treba predchádzať! 

Postihnutého uložíme tak, aby mal nohy vo zvýšenej polohe. Snažíme sa tíšiť bolesť 

(ošetrením, zafixovaním, komunikáciou) a zabezpečíme mu teplo (prikryjeme ho), ticho, 

kľud. Okamžite zabezpečíme lekára a transport do nemocnice. 

7.4.8 Srdcový záchvat (poruchy činnosti srdca) 

Ak je postihnutý pri vedomí, uložíme ho do polo sediacej polohy s podopretou hlavou 

a s nohami ohnutými v kolenách. Uvoľníme tesný odev na krku, hrudníku a v páse 

a kontrolujeme v desaťminútových intervaloch dýchanie, pulz a vedomie. 

Pri bezvedomí uvoľníme dýchacie cesty a kontrolujeme dýchanie. Podľa potreby urobíme 

oživovanie a uložíme postihnutého do stabilizovanej polohy.  

7.4.9 Oživovanie 

Oživovanie obsahuje dve zložky: zásah na obnovenie dýchania – umelé dýchanie a zásah na 

obnovenie činnosti srdca – masáž srdca. 

Umelé dýchanie 

Zraneného uložíme v polohe na znak. Záchranca stojí 

z pravej strany zraneného a svojou pravou rukou 

položenou pod šiju mu nadvihne krk. Tým hlavu 

zraneného dostane do záklonu, čím sa zranenému 

uvoľnia dýchacie cesty, ktoré boli prípadne upchané 

zapadnutým jazykom. V prípade potreby treba 

vyčistiť ústnu dutinu (zvratky, zrazeniny, protéza, 

potrava a pod.). Potom záchranca hranou svojej ľavej 

ruky zatlačí na čelo zranenému, čo napomôže 

udržanie hlavy v záklone, palcom a ukazovákom ľavej 

ruky stisne zároveň zranenému nosové dierky. Pravú 

ruku si potom uvoľní z pod šije zraneného a mierne mu ňou tlačí bradu, čím zranenému 

otvorí ústa. Potom sa nadýchne a celý svoj výdych vdýchne zranenému do úst. Prvé dva 

vdychy sa urobia okamžite, potom sa skontroluje pulz, či bije srdce. Následne sa pokračuje 

rýchlosťou 12 až 16 dychov za minútu až do obnovenia prirodzeného dýchania. Prívod 

vzduchu do pľúc sa prejaví zdvihnutím hrudníka zraneného. Aby sa zabránilo priamemu 

dotyku úst, je možné položiť na ústa zranenému vreckovku alebo gázu. 
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Masáž srdca 

Srdce sa môže zastaviť priamym následkom úrazu pri úderoch na oblasť srdca, pri utopení, 

zadusení, otravách plynu, pri zasiahnutí elektrickým prúdom, pri niektorých chorobách 

srdca, a pod.  

Postihnutého uložíme na chrbát na pevný podklad a kľakneme si tvárou k jeho hrudníku. 

Nahmatáme spojenie okrajov rebier s hrudnou kosťou v jej dolnej časti. Zápästnú hranu 

dlane položíme pozdĺž okraja hrudnej kosti dva prsty nad týmto bodom. Ruku prekryjeme 

hranou druhej dlane a prekrížime prsty: 

 

 

Masáž srdca sa často vykonáva súčasne s umelým dýchaním, totiž ak nebije srdce človek 

nedýcha. Ak pri oživovaní je naporúdzi len jeden záchranca, musí robiť sám masáž srdca aj 

umelé dýchanie, pričom je frekvencia 2 vdychy a 30 stlačení, pričom sa kontroluje pulz asi 

po 6-tich cykloch. Obnovenie dýchania sledujeme vizuálne na hrudníku po každom vdychu.  

7.4.10 Popáleniny 

Popálenina je poranenie, ktoré vzniká pôsobením extrémnych teplôt, niektorých chemikálií 

alebo žiarenia. 

Prvá pomoc: 

a) neohroziť svoj vlastný život, 

b) prerušiť prívod tepla, 

- uhasiť odev (voda, prikrývka), 

- zabrániť zvýšenému pohybu, behu (zabrániť prístupu O2), 

- odtiahnuť postihnutého z dosahu pôsobenia tepla. 

Na hasenie nepoužívať látky plastické, horľavé (tavia sa a dobre horia). Ak ste sám a horia 

Vám šaty, zabaľte sa do vhodnej látky a ľahnite si na zem. 

c) zistiť stav vedomia, stav dýchania, činnosť srdca – volať pomoc, 

d) okamžité chladenie najmenej 15 – 20 min. – zamedziť ďalšiemu pôsobeniu tepla, resp. 

jeho prenikaniu do hlbších vrstiev 

- tečúca voda (ak nie sú nárazy bolestivé) 

- ponorenie, polievanie studenou vodou 

- iná studená tekutina, 

e) odstránenie odevu, prsteňov, hodiniek, opaskov – ak nie sú zlepené s popáleninou, 

f) ošetrenie popáleného miesta 

- z popálenej plochy neodstraňujeme prilepený odev, 

- pľuzgiere nestrhávame, neporušené neprepichávame, voľne visiacu kožu 

neodstraňujeme, ani inak do popáleného miesta nezasahujeme, 

- do popáleného miesta nevtierame masti, krémy, oleje, 
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- popáleninu prekryjeme sterilným obväzom, čistou vreckovkou, plachtou 

- ak ide o ťažko postihnutú končatinu – znehybníme ju, 

- na ošetrené miesto môžeme priložiť ľad (kocky ľadu v plastikovom vrecku).  

g) Protišokové opatrenia 

- upokojenie postihnutého, ticho, 

- tíšenie bolestí, 

- teplo – zbytočne nevyzliekať, 

- poloha – závisí od stavu postihnutého (proti šoková poloha, stabilizovaná poloha a 

pod., 

- tekutiny,  

h) zabezpečiť rýchly transport. 

7.4.11 Poranenia elektrickým prúdom 

Elektrický prúd vyvoláva zmeny v nervovom systéme – spôsobuje kŕčovité stiahnutie 

svalov. Toto postihuje aj bránicu a srdce, čo spôsobuje zastavenie dýchania a činnosti srdca. 

V mozgu spôsobuje elektrina stratu vedomia. 

Prvá pomoc: 

Postup pri úraze elektrickým prúdom: 

a) neohroziť svoj vlastný život, 

b) prerušiť pôsobenie elektrického prúdu 

- elektrický prúd nízkeho napätia – vypnúť poistky, vytiahnuť šnúru zo zástrčky. Pri 

prerušovaní elektrického obvodu sa vždy postavíme na suchý izolačný materiál (drevo, 

guma a pod.) a nevodivým predmetom (rúčka od metly, noha od stoličky a pod.) 

odsunieme postihnutého od zdroja. Nepoužívame kovové a vlhké predmety, pozor na 

vlhkú podlahu! 

- elektrický prúd vysokého napätia – postihnutý je zväčša odhodený do určitej 

vzdialenosti od bodu kontaktu. Okamžite zavolajte políciu! Ak je postihnutý ešte v 

kontakte so zdrojom prúdu vysokého napätia, alebo leží blízko nezachraňujme ho, 

nepribližujem sa! Až do vzdialenosti 18m môže dôjsť k vytvoreniu elektrického 

oblúku, tzn. „elektrina preskočí“ zo zdroja aj na záchrancu. 

c) prvá pomoc 

- stav vedomia, dýchania, krvného obehu; ak je potrebné aktivujeme odbornú pomoc. 

- Ak je postihnutý v bezvedomí, uvoľníme dýchacie cesty a uložíme do stabilizovanej 

polohy. Ak je potrebné zahájime oživovanie. Ak to celkový stav dovoľuje ošetríme 

ďalšie poranenia – popáleniny, zlomeniny a pod. 

d) transport 

Každý človek, ktorý utrpel úraz elektrickým prúdom, má vyhľadať lekárske ošetrenie. 

V PRÍPADE PORANENIA CHEMICKÝMI LÁTKAMI POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV 

V KBÚ ALEBO V INEJ DOKUMENTÁCII ! 

  

8. Kontakty: 

Kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami 

a hasičskými jednotkami sú umiestnené v každom objekte organizácie na mieste určenom 

bezpečnostným technikom a v dokumentácii BOZP podľa prílohy č.6  Pravidiel bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v SZU. 
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9. Odporúčaný obsah nástennej (prenosnej) lekárničky 

Lekárnička 
Počet 

ks/bal. 
Použitie 

A. Liečivá   

Septonex, Ajatín (alebo iný dezinfekčný prípravok) 1 dezinfekcia 

B. Obväzový materiál    

Gáza hydrofilná skladaná sterilná (7,5x7,5cm; á 

5ks) 

2 
malé a väčšie rany, popáleniny, krvácanie 

Gázové tampóny – sterilné, impregnované 

alkoholom 

2 
dezinfekcia rán pomocou pinzety 

Spofaplast (2,5 cm x 2 m) 1 fixácia obväzov 

Spofaplast rýchloobväz (6 cm x 1 m) 1 malé rezné rany, rezné odreniny, bodné tržné  

Ovínadlo hydrofilné sterilné (6 cm x 5 m) 2 
sterilné prekrytie rán 

Ovínadlo hydrofilné sterilné (10 cm x 5 m) 2 

Ovínadlo elastické (10 cm x 5 m) 1  upevnenie gázového krycieho obväzu napr. 

pri krvácaní, fixácia kĺbov 

Trojrohá šatka  1 ovínadlový obväz, fixácia zlomenín 

Water – Jel malé vrecká 3,5 g 1 popáleniny 

Vata obväzová skladaná  50g  1   

C. Zdravotnícke pomôcky   

Ovínadlo škrtiace gumové (dĺžka 70 cm) 1 zastavenie závažného krvácania 

Resuscitačná rúška 2 
hygien. požiadavka pri dýchaní z úst do úst 

Nožnice  1 strihanie obväzov, šatstva a pod. 

Zatvárací špendlík 6 fixovanie ovínadlových obväzov, trojrohej 

šatky 

Pinzeta  1 odnímanie častíc z rany a pod. 

Rukavice prvého kontaktu (jednorazové) 4 prevencia kontaminácie s krvou a inými 

výlučkami 

Izotermická fólia     1 ochrana proti strate tepla pri šokovom stave, 

podchladení, popáleninách a pod. 

Príručka „Prvá pomoc“ 1 skrátená verzia prvej pomoci  

Zošit a pero 1 na evidenciu úrazov a použitého 

zdravotníckeho materiálu 

Igelitové vrecko 3 (2x amputačné zranenie) - transport 

amputovanej časti tela, 1x odpad 

zdravotníckeho materiálu 

Teplomer 1 Meranie teploty 
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Príloha č. 6 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                    kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými     

                    pracoviskami a hasičskými jednotkami 

 

1) Kontakty uvedené v nasledujúcej tabuľke vypracováva a aktualizuje pri každej zmene 

prostredníctvom príslušného zodpovedného zamestnanca. 

2) Kontakty uvedené v nasledujúcej tabuľke sú umiestnené v každom objekte na mieste 

určenom bezpečnostným technikom a v dokumentácii BOZP. 

3) V nasledujúcej tabuľke musia byť uvedené kontakty na všetky zdravotnícke pracoviská, 

záchranárske a hasičské pracoviská, ktoré by v prípade výskytu akejkoľvek mimoriadnej 

udalosti, ohrozenia života a zdravia zamestnancov a úrazu bolo potrebné privolať (v rámci 

kompetencií zdravotníckeho pracoviska, záchranárskeho a hasičského pracoviska) za 

účelom odvrátenia mimoriadneho stavu. 

 

 

 

 

p.č. záchranárska zložka Adresa tel. číslo poznámka 

1. 
Integrovaný záchranný 

systém 
 112   

2. 
lekárska záchranná 

služba 
 155  

3. hasičská jednotka  150  

4. 
pohotovostná služba - 

vodárne 

Doplnené - podľa 

miestnych podmienok 
   

5. 
pohotovostná služba - 

elektrárne  

Doplnené - podľa 

miestnych podmienok 
   

6. 
pohotovostná služba - 

plynárne 

Doplnené - podľa 

miestnych podmienok 
   

7. 
zdravotnícke 

pracovisko 

Doplnené - podľa 

miestnych podmienok 
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Príloha č. 7  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

 kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok 

 

1) SZU prostredníctvom určených osôb vykonáva kontrolu požitia alkoholu, omamných 

a psychotropných látok pred a počas výkonom pracovných činností a v pracovnom čase.  

 

2) SZU určila na kontrolu požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok nasledovné 

osoby: 

a) zástupca vedenia SZU, 

b) ošetrujúci lekár, 

c) bezpečnostný technik firmy MIROMAX, s.r.o., 

d) príslušný vedúci zamestnanec. 

 

3) Z každej kontroly vypracuje osoba, ktorá kontrolu vykonala záznam a prostredníctvom 

bezpečnostného technika zabezpečí uloženie záznamu do dokumentácii BOZP spoločnosti 

SZU. 

 

4) Termín vykonávania kontrol: 

a) námatková kontrola – najmenej jeden krát za 12 mesiacov u náhodne vybraných 

zamestnancov, 

b) pri vzniku pracovného úrazu – kontrolu vykoná u postihnutého zamestnanca  ošetrujúci 

lekár, 

c) pri vzniku prevádzkovej nehode alebo havárii technického zariadenia – kontrola sa 

vykoná u zamestnancov podieľajúcich sa na obsluhe zariadenia, 

d) v prípade, kedy je zrejmé, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej 

a psychotropnej látky. 

 

5) Za dodržiavanie termínov vykonávania kontrol zodpovedá príslušný vedúci zamestnanec 

a vedenie SZU. 

 

6) V prípade, že sa zamestnanec SZU na vyzvanie osoby podľa bodu 2) tejto prílohy odmietne 

podrobiť kontrole, svojím konaním priznáva požitie alkoholu alebo iných omamných 

a psychotropných látok a musí mu byť prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca 

zabránené vykonávať ďalšie pracovné činnosti. Tento zamestnanec musí opustiť pracovisko 

a ďalej bude riešený v zmysle platných interných predpisov vydaných SZU. 

 

7) Kontrola požitia alkoholu, omamných a psychotropných látok sa vykonáva meradlom, ktoré 

je: 

 

a.) orientačné meradlo – pri pozitívnom výsledku na prítomnosť alkoholu, omamnej alebo 

psychotropnej látky zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec kontrolovaného 

zamestnanca odber krvi v zdravotníckom zariadení, následne doručí na Úrad pre dohľad 

nad lekárskou starostlivosťou, ktorým sa potvrdí alebo vyvráti výsledok kontroly, 

b.) certifikované meradlo, kalibrované najmenej jeden krát za šesť mesiacov s možnosťou 

výstupu na tlačiareň – bez ďalšieho preukazovania výsledku skúšky. 

 

8) Pri pozitívnom výsledku krvnej skúšky v zdravotníckom zariadení náklady na odber krvi a a 

vyhodnotenie kontroly znáša kontrolovaný zamestnanec, pri negatívnom výsledku náklady 

znáša SZU.  
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Príloha č. 8 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

 ochrana nefajčiarov 

 

1) Zakazuje sa fajčiť: 

a) na všetkých pracoviskách SZU, 

b) vo všetkých priestoroch SZU s výnimkou priestorov, ktoré sú určené a viditeľne 

označené ako miesta na fajčenie – fajčiarne. 

 

2) Podmienky zriadenia miesta na fajčenie – fajčiarne: 

a) vo fajčiarni nesmú vykonávať žiadnu pracovnú činnosť nefajčiari, 

b) fajčiareň musí vyhovovať z hľadiska použitých stavebných materiálov účelu využitia, 

c) fajčiareň musí tvoriť samostatnú miestnosť alebo priestor, 

d) fajčiareň musí byť priamo vetrateľná miestnosť, 

e) pred vstupom do fajčiarne musí byť umiestnená informačná značka „FAJČIAREŇ“ 

alebo „MIESTO NA FAJČENIE“ s príslušným symbolom, 

f) vo fajčiarni musia byť umiestnené vhodné popolníky vo vzťahu k množstvu 

fajčiarov, 

g) zriadenie fajčiarni je potrebné konzultovať s bezpečnostným technikom, technikom 

PO a pracovnou zdravotnou službou, 

h) do fajčiarne je potrebné umiestniť vhodné prostriedky ochrany pred požiarmi, 

i) zriadením fajčiarne nesmú byť narušené podmienky na zabezpečenie ochrany 

nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu. 

 

3) Kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia zabezpečuje: 

- vedúci zamestnanci SZU, 

- bezpečnostnotechnická služba, 

- pracovná zdravotná služba. 

 

4) Orgány oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia: 

- slovenská obchodná inšpekcia, 

- inšpektorát práce, 

- regionálny úrad verejného zdravotníctva, 

- štátna veterinárna a potravinová správa SR, 

- obec. 

 

5) V priestoroch a na pracoviskách, kde je zakázané fajčiť, musí SZU umiestniť na 

viditeľnom mieste oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú 

povinné vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia (podľa bodu 4 tejto prílohy), je 

možné podať oznámenie o porušovaní zákazu fajčenia. 

 

6) Oznam s informáciou podľa bodu 5.  
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Príloha č. 9 Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 

deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám 

 

SZU prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov, ktorý v spolupráci so zástupcami 

zamestnancov pre bezpečnosť, odbornými komisiami a odbornými službami zabezpečuje pri 

všetkých prácach a na pracoviskách, spojených so špecifickým rizikom vystavenia tehotnej ženy, 

matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej ženy pôsobeniu škodlivých faktorov, 

vplyvov, procesov alebo pracovných podmienok, posúdiť charakter, stupeň a trvanie takého 

vystavenia.  

Tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu nemožno za 

žiadnych okolností nútiť, aby vykonávala práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej 

bezpečnosti a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo alebo dojčenie. 

SZU informuje tehotnú ženu, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacu ženu a 

zástupcov zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a o všetkých opatreniach, ktoré prijme na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

1. ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK, KTORÉ SÚ ZAKÁZANÉ TEHOTNÝM ŽENÁM, 

MATKÁM DO KONCA DEVIATEHO MESIACA PO PÔRODE A DOJČIACIM 

ŽENÁM 

 

Tehotným ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými: 

a) fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, najmä pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému 

atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v 

tlakových komorách a pri potápaní, alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne 

významnému zvýšeniu vnútropľúcneho tlaku, 

b) biologickými faktormi, najmä s toxoplasmou gondii, vírusom rubeoly (rubivírus) a vírusom 

ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), okrem prípadov, keď sú tehotné ženy dokázateľne 

primerane chránené pred pôsobením týchto faktorov očkovaním, 

c) chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné 

ľudským organizmom. 

Dojčiacim ženám sú zakázané práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä s 

olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom.  

Ďalej sú tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám 

zakázané práce: 

a) s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu v týchto triedach 

nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami: 

• mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 

341), 

• karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351), 

• reprodukčná toxicita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B, 2 alebo ďalšej kategórie 

nebezpečnosti pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie (H 360, H 360D, 

H 360F, H 360FD, H 360Fd, H 360Df, H 361, H 361d, H 361f, H 361fd, H 362), 

• toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 

nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 370, H 371), 

b) s látkami a zmesami a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity uvedené 

v osobitnom predpise, 

c) zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo 

štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, 

d) pri činnostiach vedúcich k ožiareniu v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia, 
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e) pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a pri zaobchádzaní s nimi, 

f) pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi, 

g) v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží, 

h) s horľavými kvapalinami I. triedy nebezpečnosti s výnimkou ich bezpečného používania v 

laboratóriách a pri poskytovaní zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, 

i) pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov, 

j) vo výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami, 

k) s nebezpečenstvom vysokého napätia, 

l) pri porážke zvierat na bitúnkoch, 

m) pri starostlivosti o plemenného žrebca, plemenného býka, plemenného kanca, plemenného 

barana, plemenného capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej 

dochádza k bezprostrednému kontaktu s ním, 

n) banské pod zemou a pri razení tunelov a štôlní. 

 

2. ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK, SPOJENÝCH SO ŠPECIFICKÝM RIZIKOM PRE 

TEHOTNÉ ŽENY, MATKY DO KONCA DEVIATEHO MESIACA PO PÔRODE A PRE 

DOJČIACE ŽENY 

 

Práce a pracoviská so škodlivými fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, ktoré môžu spôsobiť poškodenie 

plodu alebo narušiť uchytenie placenty alebo jej časti, najmä práce: 

1. s nárazmi, otrasmi alebo pohybmi  

a) spojené s tlakom na brucho a podbrušie spôsobeným či už pracovným zariadením, 

opracúvanými predmetmi, alebo v dôsledku nevhodne riešeného pracovného miesta, 

b) pri ktorých dochádza k prenosom nárazov na horné končatiny, napríklad práca s ručnými 

pneumatickými nástrojmi, 

c) pri ktorých dochádza k prenosu vibrácií na ruky, pri ktorom sú prekračované najvyššie 

prípustné hodnoty vibrácií v závislosti od časového vystavenia, ustanovené osobitným 

predpisom, 

d) s prenosom vibrácií pôsobiacich celkovo alebo miestne, pri ktorých sú prekročené najvyššie 

prípustné hodnoty ustanovené osobitným predpisom pre tehotné ženy znížené o 10 dB, 

2. pri manipulácii s nákladmi spojené s rizikami, najmä v bedernej oblasti chrbtice  

a) pri preprave bremien pomocou jednoduchých bezmotorových pojazdných prostriedkov, pri 

ktorých musí byť sila vynaložená v ťahu väčšia ako 50 N a sila v tlaku väčšia ako 100 N, 

b) spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekračované 

smerné hmotnostné hodnoty,  

c) s prevažujúcou dynamickou zložkou svalovej práce, pri ktorých je celozmenový pracovný 

energetický výdaj väčší ako 4 MJ, 

3. na pracoviskách s hlukom, keď sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty hluku pri fyzickej 

práci, ustanovené osobitným predpisom,  

4. s ionizujúcim žiarením pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením mimo 

kontrolovaných pásiem pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dávka na plod počas 

celého tehotenstva neprekročí 1 mSv, 

5. s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené najvyššie prípustné hodnoty elektromagnetického 

žiarenia a elektromagnetických polí s frekvenciami 300 GHz a nižšími, ustanovené osobitným 

predpisom pre obyvateľstvo,  

6. na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom alebo teplom  

a) keď sa teplota vzduchu udržiava po dobu viac ako 4 hodiny na hodnote 4 stupne C a nižšej 

alebo keď sa vykonávajú práce v súhrne za zmenu dlhšie ako 1 hodinu pri teplotách pod -5 

stupňov C. Práca v uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná 

účinnými ochrannými opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie tehotnej 

ženy, najmä vhodným pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a 

odpočinkových priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy, 
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b) keď časovo-vážená celozmenová priemerná výsledná teplota guľového teplomeru 

prevyšuje 28 stupňov C, 

c) s významnými zdrojmi sálavého tepla na zamestnanca, keď nemožno technickými 

opatreniami znížiť sálanie tak, aby nebolo príčinou nadmernej tepelnej záťaže a porúch 

termoregulácie a aby pôsobenie sálavého tepla na hlavu neprekračovalo 150 W/m2, 

d) s mimoriadnymi nárokmi na termoreguláciu v dôsledku striedania veľkých teplotných 

rozdielov v intervaloch kratších ako 30 minút, ako aj pri súčasne vysokej teplote a vlhkosti, 

ak nie sú zabezpečené opatrenia účinne kompenzujúce negatívny vplyv uvedených 

faktorov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný režim, 

primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových priestoroch, 

7. s nevhodným pohybom a držaním tela a s premiestňovaním sa v rámci pracoviska alebo mimo 

neho  

a) vykonávané vo fyzicky náročných a v nevhodných pracovných polohách, ako je práca v 

hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s 

rukami nad hlavou a s pootočením trupu o viac ako 60 stupňov, 

b) postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas prevažnej časti pracovnej 

zmeny, 

c) vykonávané v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných 

polôh a uvoľňovanie zaťažovaných častí podpornopohybovej sústavy, a v podmienkach, 

ktoré neumožňujú upraviť pracovné miesto s ohľadom na antropometrické zmeny tela ženy 

v priebehu tehotenstva, 

8. so psychickou záťažou  

a) pri ktorej nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým 

zariadením, 

b) pri ošetrovaní pacientov na uzavretých psychiatrických oddeleniach. 

 

Práce a pracoviská so škodlivými biologickými faktormi, najmä práce: 

a) s klasifikovanými faktormi skupiny 2, 3 a 4, ak je známe, že tieto faktory alebo 

terapeutické opatrenia potrebné vzhľadom na pôsobenie týchto faktorov ohrozujú zdravie 

tehotných žien a nenarodeného dieťaťa, 

b) pri výrobe liečiv a prípravkov na humánne a veterinárne účely, pri ktorých môže 

preukázateľne vo významnej miere dochádzať k prenikaniu v nich obsiahnutých 

biologických účinných látok do organizmu. 

 

Práce a pracoviská so škodlivými chemickými faktormi, najmä práce s: 

1. ortuťou a s jej zlúčeninami, 

2. látkami spomaľujúcimi mitózu, 

3. oxidom uhoľnatým, 

4. látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu v týchto triedach 

nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami, okrem predaja 

týchto látok a zmesí v uzavretých nerozbitných originálnych baleniach: 

a) akútna dermálna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 310, H 311), 

b) respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334), 

c) kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317), 

d) žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314). 
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SZU na základe hodnotenia rizík eviduje nasledovné práce a pracoviská, ktoré sú zakázané 

osobitnej skupine žien podľa tejto prílohy : 

Práce v prostredí mechanického chvenia a hluku 

šofér dodávkového a nákladného auta 

závozník 

obsluha kompresorov 

všetky práce na odstredivkách 

Práce vykonávané v nevhodných mikroklimatických podmienkach 

obsluha chladiacich zariadení 

práca v prostredí laboratória s nebezpečnými organizmami a látkami 

Práca v prostredí s škodlivými chemickými a biologickými faktormi 

upratovačka sociálnych zariadení 

zdravotnícky laborant 

chemický laborant 

práca s  jedmi 

Práce fyzicky namáhavé a zdvíhanie bremien 

bremená nad 5 kg 

občasná doprava na vozíku nad 25 kg 

skladový robotník 

elektrikár 

inštalatér voda – para – plyn  

manipulácia s fľašami na technický plyn 

práce pri ručnom upratovaní (prášenie kobercov a pod. ) 

Práce spojené so zvýšeným rizikom úrazov 

všetky práce výškach nad 1,5 m a nad voľnými hĺbkami 

práce v jamách a šachtách 

všetky práce na rebríku 

  

V prípade vzniku (zriadenia) pracoviska alebo pracovnej činnosti, ktorá je zakázaná osobitnej 

skupine žien podľa tejto prílohy a nie je uvedená, je povinnosťou vedúceho pracoviska o tejto 

skutočnosti ihneď upovedomiť bezpečnostného technika a pracovnú zdravotnú službu. 
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Príloha č. 10       Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom 

 

Táto príloha definuje práce a pracoviská, ktoré sú zakázané mladistvým. Mladistvý zamestnanec je 

zamestnanec mladší ako 18 rokov. 

 

SZU pred zaradením mladistvého zamestnanca na prácu a pri podstatnej zmene pracovných 

podmienok prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov, ktorý v spolupráci so zástupcami 

zamestnancov pre bezpečnosť, odbornými komisiami a odbornými službami zabezpečí pri všetkých 

prácach a na pracoviskách spojených so špecifickým rizikom z vystavenia mladistvého zamestnanca 

škodlivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, vplyvov a procesov 

posúdiť, vyhodnotiť všetky riziká pre jeho bezpečnosť a zdravie a na základe odborného posúdenia 

príslušného lekára o zdravotnej spôsobilosti mladistvého zamestnanca rozhodnúť o prijatí 

potrebných opatrení. 

 

SZU pred zaradením mladistvého zamestnanca na prácu a pri podstatnej zmene pracovných 

podmienok, osobitne zohľadňuje najmä: 

a) vybavenie a usporiadanie pracoviska alebo pracovného miesta, 

b) charakter, stupeň a trvanie vystavenia fyzikálnym, biologickým a chemickým faktorom a 

vplyvom, 

c) druh, rozsah a spôsob používania pracovných prostriedkov, strojov, zariadení, látok a 

materiálov, 

d) usporiadanie pracovných procesov, postupov a organizáciu práce, 

e) úroveň jeho odbornej prípravy a výučby. 

 

SZU nesmie prideľovať mladistvému zamestnancovi prácu, ak by: 

a) objektívne presahovala jeho fyzické a psychické schopnosti, 

b) bol vystavený škodlivému pôsobeniu nebezpečných chemických látok a nebezpečných 

chemických zmesí, najmä toxických, karcinogénnych, mutagénnych, ktoré môžu spôsobiť 

genetické poškodenie, poškodenie nenarodeného dieťaťa, ohrozenie jeho budúceho 

reprodukčného vývoja alebo ktoré môžu mať iný chronický vplyv na jeho zdravie, 

c) bol vystavený škodlivému žiareniu, 

d) existovalo riziko, o ktorom možno predpokladať, že ho mladistvý zamestnanec nedokáže 

rozpoznať alebo sa mu vyhnúť, pretože nevenuje dostatočnú pozornosť bezpečnosti pri práci 

alebo nemá dostatočné skúsenosti alebo odbornú prípravu, 

e) bol vystavený nadmernej záťaži chladom alebo teplom, 

f) bol vystavený nadmernému hluku alebo vibráciám. 

 

SZU informuje mladistvého zamestnanca a zástupcov zamestnancov o výsledkoch posúdenia rizika a 

o všetkých opatreniach, ktoré prijme na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Práce a pracoviská ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom: 

 

1. so škodlivými fyzikálnymi faktormi a ich vplyvmi, najmä práce 

a) pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením, 

b) pri ktorých sú mladiství zamestnanci vystavení zvýšenému atmosférickému tlaku o viac ako 20 

kPa oproti okolitému atmosférickému tlaku, napríklad v tlakových nádržiach a pri potápaní, 

alebo zníženému atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútropľúcneho 

tlaku, 

c) pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, 
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d) spojené so zvýšenou záťažou podpornopohybového ústrojenstva a nadväzných systémov a 

funkcií organizmu pri zdvíhaní a prenášaní bremien, ktoré prekračujú smerné hmotnostné 

hodnoty, 

e) vykonávané dlhšie ako 4 hodiny za zmenu postojačky bez možnosti zmeny základnej pracovnej 

polohy alebo práce s významným obmedzením pohyblivosti a zmeny polohy trupu a končatín 

v priebehu zmeny, 

f) vykonávané vo fyzicky náročných a nevhodných pracovných polohách, ako práca v hlbokom 

predklone, v kľaku, v podrepe, poležiačky, vo vypnutom postoji na špičkách nôh, s rukami nad 

hlavou, pri pootočenom trupe viac ako o 60 stupňov. 

Zákaz sa netýka prác, pri ktorých uvedené pracovné polohy tela a jeho častí sa v priebehu 

pracovnej zmeny vyskytujú ojedinele a krátkodobo a sú nevyhnutné v rámci odbornej výučby a 

prípravy na povolanie a taktiež prípravy na profesiu, kde fyzicky náročné a extrémne polohy 

tela sú neoddeliteľnou súčasťou výkonu povolania, napríklad pri profesii umelecký tanec, 

artistika, 

g) na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom a teplom, 

• kde časovo vážená celozmenová priemerná teplota guľového teplomeru prekračuje 28 

stupňov C, 

• v trvaní viac ako 4 hodiny za zmenu na pracoviskách, kde je teplota z technologických 

dôvodov udržiavaná na hodnote nižšej ako 5 stupňov C a v súhrne v trvaní viac ako 1 

hodinu za zmenu pri teplotách nižších ako -5 stupňov C. Práca v uvedenom povolenom 

časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými opatreniami na 

zabezpečenie fyziologickej termoregulácie mladistvého zamestnanca, najmä vhodným 

pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových 

priestorov, v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy, 

• pri striedaní veľkých teplotných rozdielov v pracovnom prostredí, ak sa toto striedanie 

uskutočňuje v intervaloch kratších ako 30 minút a ak nie sú zabezpečené účinné 

náhradné a doplňujúce opatrenia umožňujúce fyziologickú termoreguláciu mladistvých 

zamestnancov, najmä vhodné pracovné oblečenie, úprava režimu práce a oddychu, pitný 

režim, primerané tepelno-vlhkostné podmienky v priechodných a odpočinkových 

priestoroch, 

• v prostredí so zdrojmi sálavého tepla na mladistvého zamestnanca, kde intenzita sálania 

na pracovnom mieste pri pôsobení sálavého tepla na hlavu prekračuje 150 W/m2, 

• v prostredí s relatívnou vlhkosťou vzduchu prekračujúcou 80 %, 

 

h) s koncentráciou kyslíka v ovzduší nižšou ako 20 % objemových, 

i) na pracoviskách s hlukom, kde sú prekračované horné akčné hodnoty expozície hluku na 

pracovných miestach ustanovené osobitným predpisom. Pri zabezpečení náhradných 

ochranných opatrení, napríklad používaní účinných osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, nesmie práca v takomto prostredí prekračovať 4 hodiny za zmenu a musí byť 

prerušovaná nevyhnutnými prestávkami, 

j) pri ktorých sú prekračované akčné hodnoty expozície vibráciám prenášaných na ruky, celé telo 

a miestne ustanovené osobitným predpisom. Ak je vykonávanie takýchto prác nevyhnutné z 

dôvodu odbornej výučby a prípravy na povolanie, musí byť vystavenie vibráciám obmedzené 

časovo na najnižšiu možnú mieru a súčasne musia byť vykonané opatrenia na zníženie vplyvu 

faktorov zvyšujúcich negatívny účinok vibrácií, napríklad chladu, vlhkosti alebo statickej 

záťaže, 

k) s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené akčné hodnoty expozície elektromagnetickému 

poľu s frekvenciou 3 000 GHz a nižšou ustanovené osobitným predpisom pre obyvateľstvo, 

 

2. so škodlivými biologickými faktormi a ich vplyvmi klasifikovanými v skupinách 3 a 4 uvedených 

v osobitnom predpise, 
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3. so škodlivými chemickými faktormi a ich vplyvmi, najmä práce 

a) s látkami a zmesami, ktoré sú klasifikované podľa osobitného predpisu v týchto triedach 

nebezpečnosti a kategóriách nebezpečnosti s týmito výstražnými upozorneniami: 

• akútna toxicita kategórie nebezpečnosti 1, 2 alebo 3 (H 300, H 301, H 310, H 311, H 

330, H 331), 

• žieravosť/dráždivosť pre kožu kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 1C (H 314), 

• horľavé plyny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 220, H 221), 

• horľavé aerosóly kategórie nebezpečnosti 1 (H 222), 

• horľavé kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1 alebo 2 (H 224, H 225), 

• výbušniny kategórie nebezpečnosti nestabilné výbušniny alebo výbušniny podtried 1.1 až 

1.5 (H 200, H 201, H 202, H 203, H 204, H 205), 

• samovoľne reagujúce látky a zmesi kategórie nebezpečnosti typu A, B, C alebo typu D 

(H 240, H 241, H 242), 

• organické peroxidy kategórie nebezpečnosti typu A alebo typu B (H 240, H 241), 

• toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie nebezpečnosti 

1 alebo 2 (H 370, H 371), 

• toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie nebezpečnosti 1 

alebo 2 (H 372, H 373), 

• respiračná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 334), 

• kožná senzibilizácia kategórie nebezpečnosti 1 (H 317), 

• karcinogenita kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 350, H 350i, H 351), 

• mutagenita zárodočných buniek kategórie nebezpečnosti 1A, 1B alebo 2 (H 340, H 341), 

• reprodukčná toxicita kategórie nebezpečnosti 1A alebo 1B (H 360, H 360F, H 360D, H 

360FD, H 360Fd, H 360Df), 

b) s látkami a zmesami s rizikom chemickej karcinogenity uvedené v osobitnom predpise, 

c) s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné ľudským organizmom, 

d) s azbestom, 

e) pri výrobe humánnych a veterinárnych liečiv a prípravkov, ak nie je vylúčená možnosť 

preniknutia v nich obsiahnutých biologických účinných látok vo významnej miere do 

organizmu, ako aj práce, pri ktorých je možné vystavenie chemickým faktorom s omamnými a 

psychotropnými účinkami, 

 

4. pri procesoch 

a) s rizikom karcinogenity uvedeným v osobitnom predpise, 

b) pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a zaobchádzaní s nimi, 

c) pri starostlivosti o plemenného býka, plemenného kanca, plemenného barana, plemenného 

capa, iného divokého živočícha alebo jedovatého živočícha, pri ktorej dochádza k 

bezprostrednému kontaktu s ním, 

d) pri zabíjaní zvierat na bitúnku, 

e) pri manipulácii so zariadeniami na výrobu, skladovanie alebo používanie stlačených 

skvapalnených alebo rozpustných plynov, 

f) v nedostatočne prevetrávaných nádržiach, cisternách, kadiach a rezervoároch, 

g) pri manipulácii s obalmi, napríklad so sudmi, kanistrami obsahujúcimi chemické látky uvedené 

v bode 3, 

h) s rizikom zrútenia stavieb, konštrukcií, 

i) s nebezpečenstvom vysokého napätia, 

j) pri ktorých nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením a 

pri ktorých sa používa odmeňovanie podľa výsledkov, 

 

5. ďalej práce 

a) zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo do 

štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, 
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b) spojené so zvýšeným rizikom úrazov, 

c) pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi, 

d) vo výškach presahujúcich 1,5 m a nad voľnými hĺbkami. 

 

SZU nezaraďuje mladistvých na pracoviská zakázané mladistvým a taktiež nevykonáva žiadne práce 

prostredníctvom mladistvých, ktoré sú podľa tejto prílohy Pravidiel bezpečnosti v SZU zakázané 

vykonávať mladistvými. 

 

SZU na základe hodnotenia rizík eviduje nasledovné práce a pracoviská, ktoré sú zakázané 

mladistvým podľa tejto prílohy: 

Práce vykonávané v nevhodných mikroklimatických podmienkach 

obsluha chladiacich zariadení 

práca v prostredí laboratória s nebezpečnými organizmami a látkami 

Práca v prostredí s škodlivými chemickými a biologickými faktormi 

upratovačka sociálnych zariadení 

zdravotnícky laborant 

chemický laborant 

práca s  jedmi 

Práce fyzicky namáhavé a zdvíhanie bremien 

neskladné bremená nad 5 kg 

občasné dvíhanie viac ako 10 kg 

ručné dvíhanie nad 15 kg 

občasná doprava na vozíku nad 25 kg 

doprava na dvojkolesovom vozíku nad 100 kg 

doprava na štvorkolesovom vozíku nad 115 kg 

skladový robotník 

elektrikár 

inštalatér voda – para – plyn  

manipulácia s fľašami na technický plyn do 20 kg 

Práce spojené so zvýšeným rizikom úrazov 

práce vo výškach presahujúcich 1,5 m a nad voľnými hĺbkami 

práce v jamách a šachtách 

všetky práce na rebríku 

      

V prípade vzniku (zriadenia) pracoviska alebo pracovnej činnosti, ktorá je zakázaná mladistvým 

podľa tejto prílohy a nie je uvedená v tejto prílohe, je povinnosťou vedúceho pracoviska o tejto 

skutočnosti ihneď upovedomiť bezpečnostného technika a pracovnú zdravotnú službu. 
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Príloha č. 11    Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

                   

                         o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so                    

                         zobrazovacími jednotkami 

 

1.  Hlavné zásady BOZP pri prácach so zobrazovacími jednotkami 

 

SZU na návrh príslušného vedúceho zamestnanca na základe analýzy a hodnotenia so 

zohľadnením spolupôsobiacich alebo kombinovaných účinkov škodlivých faktorov práce a 

pracovného prostredia je povinný vykonať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 

na pracovisku. 

SZU je povinná prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca: 

a) informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci  o všetkých aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na ich 

pracovisko, a o všetkých opatreniach vykonaných na pracovisku v súvislosti s prácou so 

zobrazovacou jednotkou, 

b) zaškoliť zamestnancov pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou a pri každej 

zásadnej zmene na pracovisku alebo pri zmene organizácie práce, 

c)  riešiť problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spolupráci so zamestnancami a 

zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

d) zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou najneskôr po štyroch 

hodinách nepretržitej práce, 

e) zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu. 

 

2. Požiadavky na pracovisko 

 

Zariadenia 

Celé zariadenie počítača má byť riadne zakrytované, elektrické šnúry a kabeláž má byť 

umiestnená tak, aby nebola zdrojom pádu pre prechádzajúce osoby alebo nespôsobila úraz 

elektrickým prúdom. 

 

Obrazovka 

Čím je obrazovka väčšia, tým lepšie. Najlepšia je plochá obrazovka. Vypuklá obrazovka sa 

správa podobne ako vypuklé zrkadlo. Odrazený obraz vidíte rozdielne pravým a ľavým okom, 

pozornosť sa potom sústreďuje na odrazené reflexy a tým sledovaný obraz vidíme dvojmo. Monitor, 

ktorý spĺňa technické požiadavky má označenie CE. Tie staré nahraďte novšími typmi.  

Staršie obrazovky nemajú zabudovaný polarizačný filter, ktorý mierne zlepšuje kontrast tým, že 

filtruje nežiaduce oslňujúce svetlo z obrazovky. Dá sa upevniť pred monitor alebo v menšom 

vyhotovení, ktoré sa uchytí na okuliare. Neutrálny filter obsahuje nylonovú sieťku, ktorá odráža 

svetlo vyžarované obrazovkou späť. Musí však byť upevnený tesne pred obrazovkou.  

 

- Znaky na obrazovke musia byť dobre čitateľné a zreteľne zobrazené, primerane veľké a  

s dostatočnou vzdialenosťou medzi znakmi a riadkami. Pozorovacia vzdialenosť nesmie byť menšia 

ako 400 mm. 

- Obraz na obrazovke musí byť ustálený bez blikania alebo iných prejavov nestálosti. 

- Jas obrazovky a kontrast medzi znakmi a pozadím musia byť ľahko nastaviteľné a taktiež ľahko 

prispôsobiteľné podmienkam prostredia. 

- Poloha obrazovky musí byť ľahko prispôsobiteľné potrebám zamestnanca. 

- Ak je to potrebné, treba používať pre obrazovku osobitný podstavec alebo stôl  

s nastaviteľnou výškou. 

- Obrazovka musí byť bez zrkadlenia a svetelných odrazov spôsobujúcich zrakovú nepohodu 

zamestnanca. 
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Klávesnica 

- Klávesnica musí byť od obrazovky oddelená a musí mať takú výšku a sklon, aby zamestnanec 

mohol zvoliť pohodlnú pracovnú polohu umožňujúcu predchádzať únave paží a rúk. 

- Priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky  

a predlaktia. 

- Klávesnica musí mať matný povrch zamedzujúci vzniku svetelných odrazov. 

- Usporiadanie klávesnice a vlastnosti klávesov musia uľahčovať používanie klávesnice. 

- Znaky na klávesoch musia byť dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy. 

 

Pracovný stôl alebo pracovná plocha 

Doska pracovného stola alebo pracovná plocha musí mať dostatočné rozmery (dĺžka najmenej 

1 200 mm a šírka najmenej 750 mm), povrch s nízkou svetelnou odrazivosťou a musí umožniť 

variabilné usporiadanie pracoviska s počítačom, klávesnice, dokumentov a ďalších súvisiacich 

zariadení. Pri stabilnej výške pracovného stola, na ktorom zamestnanec vykonáva prevažnú časť 

pracovných operácií, výška musí zodpovedať telesným rozmerom (650 mm pre ženy, 750 mm pre 

mužov). Ak je nastaviteľná výška pracovného stola, má mať rozsah nastavenia v rozmedzí 650 až 750 

mm).Držiak dokumentov, ak je pri práci potrebný, musí byť stabilný, prispôsobiteľný potrebám 

zamestnanca a umiestnený tak, aby sa minimalizovali nepohodlné pohyby a polohy hlavy a očí. 

Pracovné miesto musí zamestnancovi poskytovať primeraný priestor na zaujatie pohodlnej 

pracovnej polohy. Voľný priestor pod pracovnou doskou má mať výšku najmenej 650 mm, šírku 500 

mm až 800 mm a hĺbku 750 mm. 

 

Pracovné sedadlo 

Stolička musí byť stabilná a musí umožňovať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov. 

Musí mať nastaviteľnú výšku v rozsahu 400 až 520 mm, hĺbka sedacej plochy má byť v rozsahu 350 

až 500 mm a šírka približne 480 mm; operadlo musí mať nastaviteľnú výšku i sklon. Pre trvalú prácu 

so zobrazovacou jednotkou je potrebné vybaviť priestor pre dolné končatiny podložkou pod chodidlá 

s nastaviteľnou výškou a sklonom, s minimálnou dĺžkou 450 mm a šírkou 300 mm a s nekĺzavou 

úpravou povrchu. Opierka nôh musí byť k dispozícii podľa individuálnej potreby zamestnanca (ak 

posediačky nedočiahne  

na dlážku). 

Sedadlo je vhodné vybaviť aj sklopiteľnými opierkami predlaktia, ktorých výška nad sedacou 

plochou má byť 270 mm, minimálna šírka 70 mm a vzdialenosť medzi okrajmi opierok 500 mm. 

 

3. Požiadavky na pracovné prostredie 

 

Priestorové požiadavky 

Pracovisko musí byť riešené tak, aby poskytovalo dostatok priestoru na zmenu pracovnej 

polohy a pohybov. 

 

Osvetlenie 

Celkové osvetlenie pracovného priestoru a miestne osvetlenie musia zabezpečiť vyhovujúce 

svetelné podmienky a vhodný svetelný kontrast medzi obrazovkou a jej pozadím pri zohľadnení 

charakteru práce a vizuálnych požiadaviek zamestnanca. Treba predchádzať rušivým jasom a 

svetelným odrazom na obrazovke alebo iných zariadeniach vhodným usporiadaním pracoviska, 

vhodným umiestnením a intenzitou umelého osvetlenia. 
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Svetelné odrazy a oslnenie 

Zdroje svetla ako okná a iné otvory, priehľadné a priesvitné steny a jasne sfarbené steny alebo 

zariadenia nemajú spôsobovať priame oslnenie a na obrazovke svetelné odrazy. 

Okná majú mať vhodný systém nastaviteľného tienenia, aby sa znížilo podľa potreby slnečné svetlo 

dopadajúce na pracovisko (rolety, žalúzie, závesy, vonkajšie tienenie). 

 

Hluk 

Pri zriaďovaní pracoviska treba zohľadňovať hluk spôsobovaný zariadeniami na pracovisku  

a hluk prenášaný z okolia, aby nerozptyľoval pozornosť zamestnancov a nerušil sluchovú 

komunikáciu. 

 

Teplota 

Zariadenie, ktoré je súčasťou pracoviska, nesmie byť zdrojom tepla, ktoré spôsobuje tepelnú 

nepohodu. Tepelné pomery prostredia musia byť prispôsobené charakteru činnosti zamestnancov. 

 

Žiarenie 

Všetky druhy žiarenia s výnimkou viditeľnej časti elektromagnetického žiarenia musia byť 

znížené na úroveň zanedbateľnú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. 

 

Vlhkosť 

V pracovnom prostredí musí byť zabezpečená a udržiavaná primeraná úroveň vlhkosti ovzdušia. 

 

Programové vybavenie 

Pri navrhovaní, výbere, zaobstarávaní a úpravách programového vybavenia a pri navrhovaní úloh 

spojených s používaním počítača zamestnávateľ zohľadní tieto zásady: 

- musí byť vhodné pre danú úlohu a musí zodpovedať úrovni vedomostí a skúseností zamestnanca, 

- musí poskytovať zamestnancovi priamo, alebo na jeho požiadanie, spätnú informáciu o jeho 

činnosti, 

- musí zobraziť informácie v takej forme a takou rýchlosťou prispôsobenou obsluhe počítača, 

- bez predchádzajúceho informovania zamestnanca nemôžete použiť kontrolné kvantitatívne  

a kvalitatívne zariadenia. 
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Pravidelné prestávky. Je dobré, po každej hodine práce s počítačom, vzdialiť sa od obrazovky na 10 

- 15 minút, najlepšie do miestnosti bez počítača, aby si oči oddýchli.  

Vystrieť sa, niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnuť a vydýchnuť, zavrieť oči a jemne si ich pomasírovať 

rukami. Robiť niečo, čo oči nenamáha.  

Pri práci s počítačom občas zamieriť pohľadom do diaľky. Upretý pohľad na blízke predmety 

spôsobuje stuhnutie očných svalov, ktoré sa pri zmene vzdialenosti a smeru opäť uvoľnia.  

Pravidelná prehliadka očí je vhodná aspoň raz za tri roky, alebo podľa odporúčania očného lekára. 

Vystretý chrbát, paže a predlaktie, rovnako i stehno a lýtko majú zvierať pravý uhol. Držanie 

tela je potrebné si kontrolovať počas celého dňa 

Nárast možností komunikácie pomocou počítača môže spôsobovať izoláciu od sociálnych 

kontaktov. Práca a pracovisko má byť prispôsobené tak, aby bol možný osobný kontakt 

zamestnancov.  

 

4. Nebezpečenstvá a riziká súvisiace s prácami so zobrazovacími jednotkami 

 

 Nedostatky vo vybavení, usporiadaní pracoviska s počítačom alebo nainštalovaní počítača a 

jeho prídavných zariadení, ako aj v organizácii práce, zvyšujú fyzickú a duševnú záťaž. Okrem 

nepohodlia vzniká postupné poškodzovanie zdravia zamestnanca, ktoré sa najmä v spojení 

s nesprávnym životným štýlom samotného zamestnanca môžu prejaviť ochorením podporno-

pohybovej sústavy – ochorením svalov, krčnej a driekovej časti chrbtice a chronickou bolesťou 

ramien a paží.  

 Zamestnávateľ má vykonať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na 

základe analýzy a hodnotenia nepriaznivých faktorov práce a pracovného prostredia. Pri práci 

s počítačom svoju pozornosť sústreďujte na záťaž zraku, podporno-pohybovej sústavy 

a neuropsychický stres, pričom zohľadňujte spolupôsobiace alebo kombinované účinky nepriaznivých 

faktorov. Náklady zamestnávateľa a celkový efekt realizovaných opatrení má byť v rozumnej 

rovnováhe. Zamestnávateľ po konzultácii so zástupcami zamestnancov, alebo samotným 

zamestnancom rozhodne o výbere a realizácii najvhodnejšieho opatrenia. 

 

 

Druhy nebezpečenstiev 

 

Záťaž zraku 

Záťaž zraku, vzniká, ak nemožno nastaviť jas obrazovky, sklon obrazovky, kontrast farieb, 

veľkosť znakov, ak na obrazovke vznikajú zrkadlenia a odlesky, ak je nedostatočné alebo naopak 

prisilné osvetlenie pracovnej plochy v porovnaní s ostatným prostredím. Práca s počítačom zvyšuje 

záťaž zraku a očí, najmä ak je vykonávaná bez prestávok. Nevhodné umiestnenie monitora, držiaka 

dokumentov a klávesnice zvyšuje záťaž zraku zaostrovaním zraku a pohybmi očí pri sústavnom 

sledovaní rôznych znakov na monitore, klávesnici prípadne aj v opisovanom dokumente. 

Prvým signálom preťaženia zraku a centrálneho nervového systému je nadmerná únava očí, 

ktorá sa prejavuje štípaním, pálením, slzením, začervenaním a svrbivým pocitom očí, citlivosťou na 

svetlo, bolesťou hlavy a pocitom suchosti v oku. S pribúdajúcim vekom väčšina ľudí potrebuje 

okuliare a to najmä ak pracuje s počítačom. Bežné dioptrické okuliare neprispôsobené práci 

s počítačom záťaž zraku zvyšujú. 

Neuropsychická záťaž 

Neuropsychická záťaž, vzniká ak programové vybavenie nie je vhodné pre vykonávanú 

pracovnú úlohu, napr. pre nízku, či privysokú reakčnú rýchlosť (mala by sa dať nastaviť), nečakané 

poruchy počítačového systému, pre nevhodnú alebo žiadnu spätnú väzbu, alebo ak sú pokyny na 

obsluhu programu v cudzom jazyku. Následkom nevhodného softwaru vzniká psychické vypätie 

zamestnanca a časový stres. Tejto záťaži je možné predchádzať aj výberom programu, ktorý 

zodpovedá požadovanej pracovnej úlohe – softvérom šitým na „mieru“ účtovníckym pre účtovanie; 

grafickým pre projektovanie alebo kreslenie, Outlook pre administratívne a manažérske práce, Excel 

pre analýzy a podobne. Spolupracujte so samotnými zamestnancami, oni najlepšie poznajú výhody 
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a nevýhody používaného programu. Pri výbere a inštalácii zariadenia zistite, či zariadenie nevytvára 

emisie, napr. blikajúce svetlo, rušivý hluk, žiarenie, nezvyšuje teplotu okolia.  

 

Záťaž podporno-pohybovej sústavy 

Záťaž podporno-pohybovej sústavy, vzniká pri nevhodnom kancelárskom zariadení (prinízka 

výška pracovnej plochy, nedostatočná plocha pre rozloženie dokumentov a klávesnice a myši, 

stolička s nevyhovujúcou výškou plochy na sedenie, výškou opierok paží a sklonu operadla chrbta, 

neumožňuje nastavenie sklonu a výšky obrazovky, tak aby pohľad zamestnanca smeroval mierne 

dolu), nevhodným osvetlením miestnosti ako aj pracovného miesta a nevhodnou organizáciou práce. 

Bolesť chrbtice vzniká pri nesprávnej polohe pri sedení. Nevhodné okuliare alebo 

nedostatočná korekcia zraku môže nepriaznivo ovplyvniť pracovnú polohu zamestnanca, keď sa snaží 

„zaostriť“ zrak na obrazovku. Požiadavky na usporiadanie pracovného miesta a na pracovnú polohu 

uvádza STN EN ISO 9241-5 (83 2091). Doska pracovného stola alebo pracovná plocha musí mať 

dostatočné rozmery (spoločná plocha aspoň 1,28 m2), povrch s nízkou svetelnou odrazivosťou, musí 

umožniť pružné usporiadanie súčastí počítača, napr. obrazovky, klávesnice, myši, držiaka 

dokumentov podľa potreby konkrétneho zamestnanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Držiak dokumentov, ak je potrebný, musí byť stabilný, prispôsobiteľný potrebám 

zamestnanca a umiestnený tak, aby sa minimalizovali nepohodlné pohyby a polohy hlavy a očí. 

Pracovné miesto musí byť dostatočne priestranné, aby umožnilo zmenu pracovnej polohy.  

Stolička musí byť stabilná a musí zamestnancovi umožňovať pohodlnú pracovnú polohu a 

voľnosť pohybov. Sedadlo musí byť nastaviteľné na výšku, operadlo musí mať nastaviteľnú výšku i 

sklon. Odporúčame päťkolieskové kancelárske stoličky, ktoré umožňujú kontrolovaný pohyb po 

podlahe; čalúnený povrch vrátane okrajov sedadla, ktoré tvarom neobmedzuje krvný obeh dolných 

končatín a umožňuje nastavenie takej výšky sedadla, operadla a opierok paží, aby zamestnanec mohol 

mať opretý vzpriamený chrbát, v pravom uhle voči dolným končatinám, kolená taktiež v pravom 

uhle. Príliš nízke sedenie pri používaní klávesnice a myši, spôsobuje záťaž ramenných a krčných 

svalov. Ak to vyžadujú individuálne potreby zamestnanca, musí mať k dispozícii opierku nôh. 

Je vhodné doplniť pracovné miesto o podložku pre obe nohy, ktorú je možné miernym 

tlakom nôh nakláňať do rôznych polôh, alebo priamo masážnou kolískou na nohy. Takáto podložka 

núti používateľa počítača k podvedomému pohybu v členkoch a tým podporuje prácu svalov a krvný 

obeh. Občasná zmena polohy pri práci, prerušenie práce posediačky, izometrické cvičenie znižujú 

záťaž. 

 

 Bolesť lakťov (tzv. tenisový lakeť) vzniká, ak umiestnenie klávesnice počítača a myši nie 

je prispôsobené zamestnancovi tak, aby bolo predlaktie voči ramenu v pravom uhle. Príliš vysoké 

sedenie môže spôsobiť zápaly predlaktia. Vhodnú pracovnú polohu umožnia opierky predlaktia 

nastavené tak, aby predlaktie bolo na nich voľne položené v pravom uhle voči telu a v jednej rovine 

ako klávesnica alebo myš počítača. 
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 Bolesť zápästia vzniká, ak umiestnenie na pracovnej ploche a výška klávesov klávesnice, 

umiestnenie myši neumožňuje voľne a na väčšej ploche položené zápästie, najlepšie na mäkkom, 

svetlo neodrážajúcom povrchu, ktorý je na dotyk mäkký a nechladivý. Neprirodzené vytočenie 

zápästia vedie k deformácii šliach. Preto je dôležité, aby klávesnica a myš, ak je potrebné jej 

používanie, boli v jednej rovine, najlepšie na ploche širokej a hlbokej minimálne 0,80 m a to tak aby 

poskytli priestor pre oporu rúk a predlaktia pred klávesnicou. Nakupujte klávesnice, ktoré sú od 

obrazovky oddelené a tak umožňujú vhodné umiestnenie, klávesnice s nastaviteľným sklonom a 

výškou, čo umožňuje pohodlnú pracovnú polohu paží a rúk, majú matný povrch zamedzujúci vzniku 

svetelných odrazov, usporiadanie klávesnice a vlastnosti klávesov uľahčuje ich používanie, znaky na 

klávesoch musia byť dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej pracovnej polohy. 
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Príloha č. 12  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                        o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

 

 

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je SZU prostredníctvom 

príslušných vedúcich zamestnancov a ostatných odborných zamestnancov  povinná zabezpečiť 

pracovisko tak, aby: 

a) dopravné cesty k únikovým východom a samotné únikové východy boli trvalo voľné a    

       priechodné, 

b) sa vykonávala údržba pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení, najmä tých, ktoré sú 

uvedené v záväznom právnom predpise a aby sa každá zistená porucha, ktorá má vplyv na 

bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, čo najskôr odstránila, 

c) pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia sa pravidelne čistili a udržiavali tak, aby 

zodpovedali primeranej úrovni hygieny; minimálne lehoty čistenia vykurovacích telies, 

osvetľovacích telies a okien na pracovisku sú uvedené v záväznom právnom predpise, 

d) bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu alebo vylúčenie nebezpečenstiev 

sa pravidelne udržiavali a kontrolovali s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť. 

Rozsah požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracovisku je dané dátumom jeho 

uvedenia do prevádzky. 

 

 1. Stabilita a pevnosť.  

Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia konštrukciou a pevnosťou vyhovovať účelu ich 

používania. 

2. Elektrické inštalácie.  

Elektrická inštalácia sa musí navrhnúť a vyhotoviť tak, aby nebola zdrojom nebezpečenstva požiaru 

alebo výbuchu. Zamestnanci musia byť primerane chránení pred nebezpečenstvom úrazu, ktorý by 

mohol byť spôsobený priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrickou inštaláciou. 

Návrh, vyhotovenie a výber materiálov a ochranných zariadení musia zodpovedať napätiu, 

podmienkam prostredia a spôsobilosti zamestnancov, ktorí majú prístup k častiam inštalácie. 

3. Únikové cesty a východy. 

a) Únikové cesty a východy musia zostať trvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na 

voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. 

b) V prípade nebezpečenstva musia mať zamestnanci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie 

opustiť všetky pracoviská. 

c) Počet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od charakteru vybavenia 

a rozmerov pracovísk a od maximálneho počtu zamestnancov, ktorí sa môžu na týchto 

pracoviskách nachádzať. 

d) Dvere únikových východov sa musia otvárať smerom von. Pre únikové východy nemožno 

použiť posuvné dvere ani otáčavé dvere. Dvere únikových východov nesmú byť zamknuté 

ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie 

zamestnancovi, ktorý by ich v prípade nebezpečenstva chcel použiť. 

e) Určené únikové cesty a východy sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu. 

Značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a 

zreteľne čitateľné. 

f) Únikové dvere nesmú byť uzamknuté. Únikové cesty a východy a dopravné cesty a dvere 

vedúce k nim musia byť trvalo voľné, aby sa mohli kedykoľvek bez problémov použiť. 

g) Únikové cesty a východy, ktoré vyžadujú osvetlenie, sa musia vybaviť núdzovým osvetlením 

primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia. 



MIROMAX, s.r.o., komplexné služby BOZP, PZS, OPP, CO a environmentu,                   www.miromax.sk       2/7 

4. Zisťovanie a hasenie požiaru. 

V závislosti od veľkosti a spôsobu využívania budov, ich vybavenia a v závislosti od 

fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú, a od maximálneho 

potenciálneho počtu prítomných zamestnancov sa musia pracoviská vybaviť vhodným 

protipožiarnym zariadením a v prípade potreby detektormi požiaru a výstražnými systémami. 

Neautomatické protipožiarne zariadenia musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné. 

Tieto zariadenia sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu. Značky sa musia umiestniť 

na vhodných miestach a vyhotoviť tak, aby boli trvanlivé a zreteľne čitateľné. 

5. Vetranie uzatvorených pracovísk. 

Na uzatvorených pracoviskách treba vykonať opatrenia na zabezpečenie dostatočného 

prívodu čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž 

zamestnancov. Ak sa použije nútené vetranie, musí sa udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Ak je 

to potrebné na ochranu zdravia zamestnancov, musí každú poruchu núteného vetrania indikovať 

kontrolný systém. Na pracoviskách bez výskytu škodlivých faktorov má byť výmena vzduchu na 

jedného zamestnanca najmenej 30 m3.h-1 vzduchu; pri fyzickej práci sa má vymeniť na jedného 

zamestnanca 50 m3.h-1 vzduchu. 

Klimatizácia alebo mechanické vetranie sa musí prevádzkovať takým spôsobom, aby 

zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu a aby boli dodržané 

požiadavky podľa osobitného predpisu.  

Akékoľvek odpady a nečistoty, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie zamestnancov 

znečistením ovzdušia, sa musia bezodkladne odstrániť. 

6. Teplota na pracovisku. 

Počas pracovného času teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí 

byť primeraná so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov podľa 

osobitného predpisu. 

Teplota v odpočívacích priestoroch, služobných miestnostiach, zariadeniach na osobnú 

hygienu, v jedálňach a v miestnostiach prvej pomoci musí byť primeraná účelu týchto priestorov. 

Okná, strešné okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty musia zabraňovať nadmernému 

pôsobeniu slnečného svetla vo vzťahu k charakteru práce a pracoviska. 

7. Denné a umelé osvetlenie pracovísk. 

Pracoviská sa musia podľa osobitného predpisu v čo najväčšej miere osvetliť denným 

svetlom a vybaviť umelým osvetlením primeraným bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov. 

Osvetľovacie zariadenia v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská, a na chodbách 

sa musia umiestniť tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo úrazu zamestnancov ako dôsledok druhu 

osvetlenia a spôsobu jeho inštalovania. 

Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy 

umelého osvetlenia, musia sa vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity. 

8. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy. 

a) Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné nerovnosti, diery ani šikmé plochy a musia 

byť pevné, stabilné a nešmykľavé. 

b) Pracovné priestory, v ktorých sú pracoviská, musia mať primeranú izoláciu so zreteľom na 

druh prevádzky a fyzickú aktivitu zamestnancov. 

c) Povrchy podláh, stien a stropov v miestnostiach musia byť také, aby ich bolo možné čistiť a 

obnovovať tak, aby spĺňali primeraný hygienický štandard. 

d) Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené priečky v miestnostiach alebo v 

blízkosti pracoviska a dopravných komunikácií, musia sa viditeľne označiť a vyrobiť z 
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bezpečných materiálov alebo musia byť proti takým miestam alebo dopravným 

komunikáciám chránené, aby sa zabránilo kontaktu zamestnancov s týmito stenami alebo ich 

zraneniu spôsobenému ich rozbitím. 

e) Prístup na strechy vyrobené z materiálov s nedostatočnou pevnosťou sa nesmie povoliť bez 

takého vybavenia, ktoré zaistí, že práca na streche sa vykoná bezpečným spôsobom. 

9. Okná a strešné okná. 

Zamestnanci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná a ventilátory 

bezpečným spôsobom. Keď sú otvorené, nesmú byť v takej polohe, aby predstavovali 

nebezpečenstvo pre zamestnancov. 

Okná a strešné okná musia byť navrhované s takým vybavením alebo musia byť vybavené 

takými zariadeniami, aby umožňovali ich vyčistenie bez nebezpečenstva pre zamestnancov 

vykonávajúcich túto činnosť alebo pre zamestnancov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej okolí. 

10. Dvere a brány. 

a) Umiestnenie, počet, rozmery dverí a brán a materiál použitý na ich konštrukciu závisia od 

charakteru používania miestností alebo priestorov. 

b) Priehľadné dvere sa musia primerane označiť v úrovni očí zamestnanca. 

c) Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia mať vhodne umiestnené 

priehľadné plochy primeraných rozmerov. 

d) Ak nie sú priehľadné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach vyrobené z bezpečných 

materiálov a ak existuje nebezpečenstvo poranenia zamestnancov pri rozbití dvier alebo 

brány, musia sa tieto plochy chrániť pred rozbitím. 

e) Posuvné dvere sa musia vybaviť bezpečnostným zariadením na ochranu pred vykoľajením a 

vypadnutím. 

f) Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí 

proti samovoľnému pádu. 

g) Dvere na únikových cestách sa musia primerane označiť a dať znútra kedykoľvek otvoriť bez 

osobitnej pomoci. Tieto dvere sa musia dať otvoriť, ak je na pracovisku zamestnanec. 

h) Ak je pre chodcov nebezpečné prechádzať cez bránu určenú pre dopravné prostriedky, musia 

sa v jej bezprostrednej blízkosti umiestniť aj dvere pre chodcov. Také dvere sa musia 

zreteľne označiť a musia byť stále priechodné. 

i)     Mechanické dvere sa musia funkčne riešiť tak, aby nepredstavovali pre zamestnancov 

nebezpečenstvo úrazu. Musia sa vybaviť ľahko identifikovateľným a dostupným núdzovým 

vypínacím zariadením. Ak sa v prípade výpadku elektrickej energie automaticky neotvoria, 

musí byť možnosť otvoriť ich ručne. 

11. Dopravné komunikácie, nebezpečné priestory. 

a) Dopravné komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp sa 

musia umiestniť a dimenzovať tak, aby zabezpečili ľahký, bezpečný a vhodný prístup pre 

chodcov alebo vozidlá, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v blízkosti 

dopravných komunikácií. 

b) Komunikácie určené pre chodcov a na prepravu tovaru sa musia vyhotoviť so zreteľom na 

počet používateľov a na druh činností vykonávaných na nich. 

c) Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, 

chodbami a schodiskami musí byť dostatočný voľný priestor. 

d) Ak to použitie a vybavenie miestností z dôvodu ochrany zamestnancov vyžaduje, dopravné 

komunikácie sa musia zreteľne vyznačiť. 

e) Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, v ktorých vzhľadom na charakter 

práce existuje nebezpečenstvo pádu zamestnancov alebo predmetov, musia sa také 

pracoviská vybaviť zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávneným osobám do týchto 
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priestorov. Na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov sa 

musia vykonať primerané opatrenia. Nebezpečné priestory sa musia zreteľne označiť podľa 

osobitného predpisu. 

12. Osobitné opatrenia pre eskalátory a prepravníky.  

Činnosť eskalátorov a prepravníkov musí byť bezpečná. Musia sa vybaviť potrebným 

bezpečnostným zariadením a ľahko identifikovateľným a dostupným núdzovým vypínacím 

zariadením. 

13. Nakladacie plošiny a rampy. 

Nakladacie plošiny a rampy musia vyhovovať rozmerom nákladu, ktorý sa má prepravovať a 

musia mať aspoň jeden východ. Ak je to technicky realizovateľné, plošiny presahujúce určitú dĺžku 

musia mať východ na každom konci. 

Nakladacie rampy musia byť bezpečné, aby sa zabránilo pádom zamestnancov z týchto rámp, 

prípadne iným úrazom. 

14. Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku. 

a) Pracovné miestnosti musia mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, aby sa 

zamestnancom umožnilo vykonávať prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo 

pracovnej pohody. 

b) Rozmery voľného neobsadeného priestoru na pracovisku sa musia vypočítať tak, aby 

umožňovali zamestnancom dostatočnú voľnosť pohybu pri vykonávaní ich práce. Ak to z 

osobitných dôvodov nemožno dosiahnuť na pracovisku, musí mať zamestnanec zabezpečenú 

dostatočnú voľnosť pohybu v blízkosti svojho pracovného miesta. 

c) Pre jedného zamestnanca má byť na pracovisku voľná podlahová plocha najmenej 2 m2 

okrem zariadení a spojovacej cesty. Šírka voľnej plochy na pohyb nemá byť v žiadnom 

mieste zúžená na menej ako 1 meter. 

d) Svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má byť pri ploche : 

• do 50 m2 najmenej 2,6 m, 

• 51 až 100 m2 najmenej 2,7 m, 

• 101 až 2 000 m2 najmenej 3,0 m, 

• viac ako 2 000 m2 najmenej 3,25 m. 

e) Svetlá výška miestností so šikmými stropmi má byť aspoň nad polovicou podlahovej plochy 

2,3 m. 

f) Svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva práca po dobu kratšiu ako 4 hodiny za 

pracovnú zmenu, alebo občasná práca, nemá byť nižšia ako 2,1 m. 

g) Výšky uvedené v bode d) pri ploche 101 až 2 000 m2 a väčšej môžu byť v predajných 

priestoroch, v kanceláriách a iných pracovných priestoroch, v ktorých sa vykonáva ľahká 

práca alebo práca v sede, znížené o 0,25 m za predpokladu, že bude pre každého 

zamestnanca na pracovisku vzdušný priestor podľa bodu h) a bude vylúčené oslňovanie 

zamestnancov. 

h) Na pracoviskách má na jedného zamestnanca pripadnúť najmenej  

• 12 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede, 

• 15 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji, 

• 18 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci. 

i) Stanovený vzdušný priestor nemá byť zmenšený stabilnými prevádzkovými zariadeniami. 

j) Požiadavky v bodoch c) až h) sa nevzťahujú na ovládacie stanoviská a kabíny strojového 

zariadenia, boxy pokladníc a pracovné priestory podobnej povahy. 

k) Priestorové požiadavky na pracovisko bez denného osvetlenia. 

l) Voľná podlahová plocha pre jedného zamestnanca má byť minimálne 5m2 okrem zariadení a 

spojovacej cesty. 
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m) Priestory s celkovou podlahovou plochou menšou ako 50m2 majú mať, ak to technológia 

nevylučuje, zrakové spojenie so susednými priestormi, oknami, priezormi a podobne. 

n) Na jedného zamestnanca má pripadnúť najmenej : 

• 20 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v sede, 

• 25 m3 vzdušného priestoru pri práci vykonávanej v stoji, 

• 30 m3 vzdušného priestoru pri ťažkej telesnej práci. 

 

Stanovený vzdušný priestor nemá byť zmenšený stabilným prevádzkovým alebo vzduchotechnickým 

zariadením; uvedené priestorové požiadavky sa nevzťahujú na ovládacie stanoviská a kabíny 

strojového zariadenia, boxy pokladníc a podobné zariadenia. 

15. Oddychové miestnosti. 

 Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh 

vykonávanej činnosti, alebo ak zamestnanci prekročia určitý počet, musia mať k dispozícii ľahko 

prístupnú oddychovú miestnosť. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zamestnancov v kanceláriách 

alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré počas pracovnej prestávky umožňujú primeranú 

relaxáciu. 

 Oddychové miestnosti musia byť dostatočne veľké, dostatočne osvetlené, vetrané a musia byť 

vybavené dostatočným počtom stolov, stoličiek s operadlami a vešiakov pre daný počet 

zamestnancov; musia zabezpečovať zrakovú a tepelnú pohodu pre zamestnancov. Ak slúžia zároveň 

na jedenie a zabezpečenie pitného režimu podľa osobitného predpisu, musia byť vybavené 

umývadlom, kuchynským drezom s výtokom teplej a studenej vody, varičom na zohrievanie jedál a 

nápojov a chladničkou. 

 V oddychových miestnostiach sa musia vykonať opatrenia na ochranu nefajčiarov pred 

obťažovaním a účinkami tabakového dymu podľa osobitného predpisu. 

 Ak sa pracovný čas pravidelne a často prerušuje a nie je k dispozícii oddychová miestnosť, 

musia sa vytvoriť iné priestory, v ktorých sa zamestnanci môžu zdržiavať počas týchto prerušení, 

kedykoľvek je to potrebné na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia. 

16. Tehotné ženy a dojčiace matky.  

Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných 

podmienkach podľa kapitoly 15. 

17. Zariadenia na osobnú hygienu. 

a) Šatne a uzamykateľné skrinky  

 Ak sú zamestnanci povinní nosiť špeciálny pracovný odev a nemôžu sa prezliekať z dôvodu 

ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k dispozícii primeranú 

šatňu. Šatňa musí byť ľahko prístupná, musí mať dostatočnú kapacitu a musí sa vybaviť nábytkom 

na sedenie. 

 Šatne musia byť dostatočne veľké a musia sa vybaviť zariadením, ktoré každému 

zamestnancovi umožní uzamknúť si odev a obuv počas pracovnej zmeny. Ak to okolnosti vyžadujú 

(napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky na pracovné oblečenie sa musia 

oddeliť od uzamykateľných skriniek na civilné oblečenie a v odôvodnených prípadoch umiestniť v 

oddelených miestnostiach. 

 Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov 

a ženy. Ak nie sú šatne potrebné, musí mať každý zamestnanec k dispozícii miesto na odkladanie 

svojho oblečenia. 

 

b) Sprchy a umývadlá  

 Ak to vyžaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, musia mať zamestnanci k dispozícii 

primeraný počet vhodných spŕch; minimálne musí byť zabezpečená jedna sprcha pre 20 



MIROMAX, s.r.o., komplexné služby BOZP, PZS, OPP, CO a environmentu,                   www.miromax.sk       6/7 

zamestnancov. Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené 

používanie spŕch pre mužov a ženy. Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby 

umožnili každému zamestnancovi umyť sa bez prekážok v podmienkach primeraného hygienického 

štandardu. Sprchy sa musia vybaviť teplou a studenou tečúcou vodou. 

 Ak sprchy nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a šatní musí byť k dispozícii vhodná 

miestnosť s umývadlami s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou); minimálne musí byť 

zabezpečené jedno umývadlo pre 15 zamestnancov. Umývadlá sa musia oddeliť alebo používať 

oddelene pre mužov a ženy, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania súkromia. 

 Ak sú miestnosti so sprchami alebo s umývadlami od šatní oddelené, musí byť medzi nimi 

jednoduchý priechod. 

 

c) Záchody a umývadlá  

V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s 

umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom 

záchodových mís a umývadiel. 

Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku: 

• 1 záchodová misa na 10 žien, 

• 2 záchodové misy na 11 - 30 žien, 

• 3 záchodové misy na 31 - 50 žien 

• a na každých ďalších 30 žien jedna záchodová misa; 

• 1 záchodová misa na 10 mužov, 

• 2 záchodové misy na 11 - 50 mužov 

• a na každých ďalších 50 mužov jedna záchodová misa. 

Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy a mužov. 

Musia sa vykonať opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre 

mužov a pre ženy. 

18. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci. 

 Ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia 

výskytu nehôd, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytnutie prvej 

pomoci. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa musia vybaviť základnými zariadeniami  

a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pri manipulácii s 

nosidlami. Tieto miestnosti sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu. 

 Okrem toho primerané vybavenie pre prvú pomoc musí byť dostupné na všetkých miestach, 

kde si to pracovné podmienky vyžadujú. Toto vybavenie sa musí vhodne označiť a byť ľahko 

prístupné. 

19. Miestnosť na upratovanie.  

Miestnosť na upratovanie musí byť zriadená na každom podlaží pracoviska, ak je to 

potrebné; musí byť vetrateľná a vybavená výlevkou s výtokom teplej a studenej vody a skrinkou na 

odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. 

20. Miestnosť na údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov . 

Ak je to potrebné, musí byť na pracovisku v závislosti od faktorov práce a pracovného 

prostredia zriadená miestnosť na umývanie pracovnej obuvi, na sušenie alebo údržbu osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, najmä pracovných odevov a obuvi. 

21. Zdravotne postihnutí zamestnanci. 

Ak je to potrebné, pracoviská musia byť usporiadané tak, aby boli vytvorené podmienky pre 

zdravotne postihnutých zamestnancov. Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na zariadenia, 
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ktoré zdravotne postihnutí zamestnanci používajú, najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, 

umývadlá a záchody, ako aj na pracoviská, na ktorých sú priamo zdravotne postihnuté osoby 

zamestnané. 

22. Vonkajšie pracoviská. 

Pracoviská, dopravné komunikácie a ďalšie plochy a zariadenia na otvorenom priestranstve, 

ktoré používajú zamestnanci alebo na ktorých zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť, musia byť 

usporiadané tak, aby sa chodci a mobilné mechanizmy mohli bezpečne pohybovať. Vonkajšie 

pracoviská sa musia primerane osvetliť umelým osvetlením, ak denné svetlo nie je dostatočné. 

Ak zamestnanci vykonávajú prácu na vonkajších pracoviskách, musia sa také pracoviská, ak 

je to potrebné, upraviť tak, aby zamestnanci : 

a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, a ak je to potrebné, pred 

padajúcimi predmetmi, 

b) neboli vystavení škodlivej hladine hluku ani iným škodlivým vonkajším vplyvom, ako sú 

plyny, výpary alebo prach, 

c) boli schopní v prípade nebezpečenstva rýchle opustiť svoje pracoviská alebo aby sa im 

mohla poskytnúť okamžitá pomoc, 

d) sa nemohli pošmyknúť alebo spadnúť. 

23. Poskytovanie pitnej vody. 

Ak zamestnanci majú k dispozícii v zariadeniach na osobnú hygienu len úžitkovú vodu, je 

potrebné zabezpečiť pre zamestnancov na pracovisku pitnú vodu.  

 

MINIMÁLNE LEHOTY ČISTENIA VYKUROVACÍCH TELIES, OSVETĽOVACÍCH 

TELIES A OKIEN. 

1. Čistenie vykurovacích telies (vo vykurovacom období): 

Druh vykurovacieho telesa 
Lehoty čistenia v prevádzkach 

málo prašných veľmi prašných 

Liatinové a oceľové radiátory z rebrových rúrok 1x za dva mesiace 1x mesačne 

Vykurovacie panely 1x ročne 1x mesačne 

Teplovzdušné klimatizačné a podobné zariadenia 1x ročne 1x ročne 

2. Čistenie osvetľovacích telies: 

Druh prevádzky Lehoty 

Veľmi malý vznik prachu (napríklad administratívne priestory, čisté 

prevádzky) 
najmenej 1x ročne 

Malý vznik prachu (napríklad mechanické dielne, nástrojárne, strojárne, 

elektrárne, papierne, kožiarske závody) 
najmenej 2x ročne 

Veľký vznik prachu (napríklad kováčne, zlievarne, mlyny, stolárske dielne) najmenej 4x ročne 

3. Čistenie okien: 

Druh miestnosti Lehoty 

Okná miestnosti s malým prevádzkovým vznikom prachu, 

dymu a sadzí 
najmenej 2x ročne 

Okná miestnosti s veľkým prevádzkovým vznikom prachu, 

dymu a sadzí  

najmenej 4x ročne zvnútra a  

2x ročne zvonku 

Okná miestnosti s veľkým znečistením vonkajšími 

vplyvmi 
najmenej 4x ročne zvnútra aj  zvonku 
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Príloha č. 13  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU  

 

                        o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  

                        pracovných prostriedkov 

 

 

1) SZU je povinná prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca vykonať potrebné 

opatrenia, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi na používanie bol na príslušnú 

prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana 

zdravia zamestnanca. Príslušný vedúci zamestnanec je povinný prihliadať pri výbere pracovného 

prostriedku na osobitné pracovné podmienky a druh práce, na nebezpečenstvá existujúce na jeho 

pracovisku alebo v jeho priestore a na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu dodatočne vyplynúť z 

používania pracovného prostriedku. 

 

2) Ak pri používaní pracovného prostriedku nie je možné v plnom rozsahu zamestnancovi zaistiť 

bezpečnosť a ochranu zdravia, príslušný vedúci zamestnanec je povinný vykonať potrebné 

opatrenia, aby čo najviac obmedzil nebezpečenstvo a o vykonanom opatrení ihneď informovať 

bezpečnostného technika. 

 

3) SZU zabezpečuje stálu kontrolu plnenia požiadaviek na pracovný prostriedok a na jeho 

používanie prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca.  

 

4) SZU zabezpečuje stálu kontrolu pracovných prostriedkov z hľadiska bezpečnostných 

a zdravotných požiadaviek prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov a 

zamestnancov, ktorý obsluhujú alebo používajú pracovné prostriedky ako aj prostredníctvom 

zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, komisiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a bezpečnostnotechnickou komisiou.  

 

5) Príslušný vedúci zamestnanec zabezpečí preukázateľné oboznámenie a informovanie 

zamestnancov o spôsobe používania pracovného prostriedku a ak je to potrebné, poskytne 

zamestnancovi písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku a ďalej ho preukázateľne 

oboznámi s nebezpečenstvami, ktoré môžu ohroziť jeho zdravie alebo život alebo poškodiť 

pracovný prostriedok v pracovnom priestore alebo na pracovnom mieste, ako aj s ich zmenami a 

inými účinkami v rozsahu, v akom pôsobia na pracovné prostriedky umiestnené v ich 

bezprostrednom pracovnom priestore alebo pracovnom mieste, aj keď takéto pracovné 

prostriedky zamestnanec priamo nepoužíva.. 

 

6) Informácia a písomný návod na obsluhu pracovného prostriedku musia obsahovať vo vzťahu k 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci najmä : 

a) podmienky na používanie pracovného prostriedku, 

b) predvídateľné mimoriadne situácie, 

c) závery zo skúseností získaných pri používaní pracovného prostriedku, ak je to potrebné. 

 

7) SZU je povinná prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca vykonať opatrenia, aby:  

a) zamestnanec poverený používaním pracovného prostriedku bol preukázateľne vyškolený 

primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho používaním, 

b) oprávnený zamestnanec, ktorý vykonáva činnosti starostlivosť o pracovný prostriedok, 

údržbárske práce, opravárske práce a prestavbové práce, bol preukázateľne osobitne 

vyškolený primerane k nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s jeho činnosťou. 
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Príloha č. 14  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                       o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej     

                       manipulácii s bremenami. 

 

Ručnou manipuláciou s bremenami rozumieme akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie 

bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho 

zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu 

vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia 

zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.  

SZU prostredníctvom príslušných vedúcich zamestnancov zabezpečuje organizačnými 

opatreniami alebo používaním primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, 

obmedzenie alebo vylúčenie ručnej manipulácie zamestnancov s bremenami. 

Ak ručnú manipuláciu s bremenami nemožno vylúčiť, SZU prostredníctvom príslušných 

vedúcich zamestnancov vykonáva primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky a 

zamestnancov vybaví takými prostriedkami, aby sa vylúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia 

vyplývajúce z ručnej manipulácie s bremenami so zohľadnením faktorov uvedených v časti II. 

Nakoľko v SZU nie je možné vylúčiť ručnú manipuláciu s bremenami, SZU prostredníctvom 

príslušného vedúceho zamestnanca zabezpečuje, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov čo 

najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia. V záujme odstránenia alebo zníženia 

účinkov ručnej manipulácie s bremenami na zdravie zamestnancov príslušný vedúci zamestnanec 

pred jej začatím: 

a) posúdi riziko pri každom druhu ručnej manipulácie s bremenami, 

b) vykoná príslušné opatrenia, najmä so zreteľom na fyzickú námahu, vlastnosti pracovného 

prostredia a požiadaviek na činnosť uvedené v časti II., 

c) zabezpečí zdravotný dohľad, ktorým je posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na ručnú 

manipuláciu s bremenami so zohľadnením individuálnych rizikových faktorov a smerných 

hmotnostných hodnôt. 

Písomný dokument o posúdení rizika pri činnostiach vykonávaných zamestnancami vrátane možnej 

manipulácie z bremenami má SZU vypracovaný v osobitnej prílohe č.1 Pravidiel bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v SZU.  

SZU v oblasti informovania a oboznamovania zamestnancov: 

a) poskytuje zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

potrebné všeobecné údaje, a ak je to možné, presné informácie o hmotnosti bremena a ťažisku 

najťažšej strany bremena v prípade, keď je bremeno v obale umiestnené excentricky, 

b) zabezpečuje oboznamovanie a zácvik zamestnancov o správnej manipulácii s bremenom 

a o rizikách poškodenia zdravia, ktoré vyplývajú z nesprávnej manipulácie s bremenom 

s prihliadnutím na faktory uvedené v časti II. a IV. 

Pri oboznamovaní a informovaní zamestnancov sa postupuje v súlade s prílohou č.3  Pravidiel 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU . 

 

Faktory súvisiace s rizikom poškodenia zdravia, najmä chrbtice, pri ručnej manipulácii 

s bremenami sú najmä tieto: 

 

1. Vlastnosti bremena  

Ručná manipulácia s bremenom môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je 

bremeno 

a) príliš ťažké alebo príliš veľké, 

b) neskladné alebo ťažko uchopiteľné, 

c) nestabilné alebo jeho obsah sa môže premiestňovať, 
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d) umiestnené v takej polohe, že ho treba držať alebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od 

tela alebo sa treba pri manipulácii s ním nakláňať alebo vytáčať trup, 

e) vzhľadom na jeho tvar, obsah alebo konzistenciu také, že môže spôsobiť poranenie zamestnancov, 

najmä v prípade kolízie. 

2. Fyzická námaha  

Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je 

a) nadmerná, 

b) dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu, 

c) pravdepodobnosť, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena, 

d) manipulácia s bremenom uskutočňovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela. 

3. Pracovné prostredie  

Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak 

a) nie je dostatok priestoru na uskutočňovanie činnosti, najmä vo vertikálnom smere, 

b) podlaha je taká nerovná, že vzniká riziko potknutia, alebo je klzká vzhľadom na obuv 

zamestnanca, 

c) miesto v pracovnom prostredí neumožňuje zamestnancovi manipulovať s bremenami v bezpečnej 

výške alebo v správnej polohe, 

d) úroveň podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku čoho je nutné manipulovať s 

bremenami na rôznych úrovniach, 

e) podlaha alebo opora nôh je nestabilná, 

f) osvetlenie, teplota, vlhkosť alebo vetranie je nevyhovujúce. 

4. Požiadavky na činnosť  

Pracovná činnosť môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak zahŕňa jednu 

podmienku alebo viacero z týchto podmienok: 

a) príliš častú alebo z hľadiska trvania príliš dlhú fyzickú záťaž namáhajúcu najmä chrbticu, 

b) nedostatočný telesný odpočinok alebo čas potrebný na zotavenie, 

c) nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní bremena, 

d) vnútené tempo práce pri pracovnom procese, ktoré zamestnanec nemôže meniť. 

Smerné hmotnostné hodnoty sú nasledovné : 

a) Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálna 

hmotnosť bremena a maximálna celozmenová hmotnosť za zmenu pre mužov a ženy rôznych 

vekových kategórií v základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach 

v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu  

 vek podmienky 
max. hmotnosť bremena max. celozmenná hmotnosť 

muži ženy muži ženy 

18 - 29 r. 
priaznivé 50 kg 15 kg 10 000 kg 6 500 kg 

nepriaznivé 40 kg 10 kg 8 000 kg 5 500 kg 

30 - 39 r. 
priaznivé 45 kg 15 kg 7 500 kg 6 500 kg 

nepriaznivé 40 kg 10 kg 7 200 kg 5 500 kg 

40 - 49 r. 
priaznivé 40 kg 15 kg 6 500 kg 6 000 kg 

nepriaznivé 35 kg 10 kg 6 000 kg 5 500 kg 

50 - 60 r. 
priaznivé 35 kg 10 kg 5 500 kg 5 000 kg 

nepriaznivé 30 kg 5 kg 5 000 kg 4 000 kg 

• Smerné hmotnostné hodnoty vyjadrujú vhodnosť určitej činnosti zamestnanca vykonávanej v 

závislosti od veku a pohlavia a od hmotnosti bremena vo vzťahu k frekvencii úkonov a dĺžke 

trvania. U zamestnancov so zdravotným postihnutím treba pri ručnej manipulácii s bremenami 

rešpektovať odporúčanie lekára podľa individuálneho posúdenia zdravotného stavu. 

• Pod maximálnou hmotnosťou bremena sa rozumie hmotnosť individuálneho bremena, ktorá 

nesmie byť za žiadnych podmienok (okolností) prekročená. 
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• Pod maximálnou celozmenovou hmotnosťou bremena sa rozumie celková (úhrnná) hmotnosť 

zmanipulovaných bremien za zmenu, ktorá sa nesmie za žiadnych podmienok (okolností) 

prekročiť. Pri stanovení maximálnej celozmenovej hmotnosti bremena pri prenášaní bremien 

treba individuálne zohľadniť aj energetický výdaj, srdcovú frekvenciu a celkový zdravotný 

stav zamestnanca. 

• Za nepriaznivé podmienky sa považujú napr. zhoršené úchopové možnosti, manipulácia s 

bremenami v úrovniach podlaha - plece, plece - nad plece, nerovná, naklonená šmykľavá 

podlaha, vyšší podiel statických prvkov - držanie bremena, fyziologicky neprijateľná 

pracovná poloha (napr. nakláňanie a pootáčanie trupu, vzpaženie horných končatín a 

podobne), veľká vzdialenosť medzi ťažiskom tela a ťažiskom bremena, vnútené pritláčanie 

bremena k bruchu, prenášanie bremien s rizikom prevrhnutia a vystreknutia (nádoby, 

kontajnery so škodlivými látkami), nárazové zaťaženie v priebehu zmeny, nedostatočná 

fyzická zdatnosť zamestnancov a podobne. 

• Maximálna frekvencia zdvihov pre ručné zdvíhanie bremena u mužov s hmotnosťou bremena 

50 kg je za priaznivých podmienok 1 zdvih za 2 minúty (pri hmotnosti bremena 25 kg 1 zdvih 

za 1 minútu) v priebehu 1 hodiny za zmenu. 

• Pri zvyšovaní frekvencie zdvihov sa primerane hmotnosť bremena znižuje (pri bremene s 

maximálnou hmotnosťou do 7 kg 15 zdvihov za 1 minútu). 

• Bremená s hmotnosťou 30 - 50 kg u mužov možno zdvíhať nepretržite počas 1 hodiny. 

Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 30 minút. 

• Na práce spojené s dlhodobou a pravidelnou manipuláciou s bremenami treba vyžiadať 

stanovisko príslušného orgánu na ochranu zdravia. 

b) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien pre ženy v základnej polohe 

postojačky  

max. hmotnosť 

dĺžka vertikálnej dráhy bremena 

max. počet 

max. vzdialenosť 

ručne 

zdvíhaných zdvihov  

a prenášaných za minútu 

bremien   

15 kg 
   podlaha – zápästie  6 

8 m 
zápästie – plece, 5 

10 kg 

    podlaha – zápästie  8 10 m 

zápästie – plece  7 15 m pri dobrých 

podlaha – plece 5 úchopových možnostiach 

5 kg 

     podlaha – zápästie  10 15 m 

 podlaha – plece  8 20 m pri dobrých 

       podlaha – nad plece  6 úchopových možnostiach 

zápästie – plece  10     

      zápästie – nad plece  8     

      rameno – nad plece  5     

 

- Pri práci v sede a dvíhaní bremena jednou rukou nesmie byť jeho hmotnosť väčšia ako 5 kg. 

- Bremená s hmotnosťou 10 - 15 kg možno zdvíhať nepretržite počas 10 minút, bremená s 

hmotnosťou 5 - 10 kg počas 15 minút. Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien 

nesmú byť kratšie ako 10, resp. 15 minút. 

U tehotných žien, matiek do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacich žien, vykonávajúcich ručnú 

manipuláciu s bremenami, treba rešpektovať odporúčanie príslušného lekára týkajúce sa úpravy 

režimu práce a odpočinku, prípadne časového obmedzenia a trvania ručnej práce s bremenami, ak 

si to vyžaduje zdravotný stav ženy, ochrana plodu a nerušený priebeh tehotenstva. Pre tehotné 

ženy, matky do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy sa odporúčajú smerné hmotnostné 

hodnoty pre ženy (maximálna hmotnosť ručne zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálny 

počet zdvihov za minútu) znížiť na menej ako polovicu. 
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- Výška zápästia žien je v priemere 75 cm, výška pliec je v priemere 134 cm. Pri pracovnej polohe v 

sede sa tieto hodnoty znižujú o 40 cm v tolerancii +-5 cm podľa výšky sedadla. 

c) Smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien pre mladistvých v základnej 

polohe postojačky  

vek 
max. hmotnosť dĺžka vertikálnej max. počet 

ručne zdvíhaných dráhy bremena zdvihov  

zamestnanca a prenášaných     za minútu 

  bremien       

  chlapci dievčatá     chlapci dievčatá 

17 - 18 r. 20 kg 15 kg 
podlaha – zápästie 5 5 

zápästie – plece 4 4 

16 - 18 r. 15 kg 10 kg 

podlaha – zápästie 6 7 

zápästie – plece 6 7 

podlaha – plece 3 4 

všetky vek. 10 kg 5 kg 

podlaha – zápästie 8 8 

podlaha – plece 6 6 

podlaha – nad plece 4 4 

zápästie – plece 8 8 

zápästie – nad plece 6 6 

rameno – nad plece 4 4 

 

- Pri práci v sede nesmie byť hmotnosť bremena väčšia ako 5 kg. 

- Pri manipulácii s bremenami u mladistvých sa v spolupráci s príslušným lekárom prihliada na 

individuálny telesný vývoj a zdravotný stav najmä u jedincov, kde telesný vývoj nezodpovedá ich 

biologickému veku. 

- Bremená s hmotnosťou 15 - 20 kg u chlapcov a 10 - 15 kg u dievčat možno zdvíhať nepretržite 

počas 10 minút, bremená s hmotnosťou 10 - 15 kg u chlapcov a 5 - 10 kg u dievčat počas 15 

minút. Prestávky medzi časovými úsekmi na zdvíhanie bremien nesmú byť kratšie ako 10, resp. 

15 minút. 

 

Pri práci s bremenami môže byť zamestnanec ohrozený poškodením zdravia, najmä chrbtice, ak  

a) je fyzicky a zdravotne nespôsobilý uskutočňovať príslušný pracovný úkon, 

b) má nevhodný odev a obuv a iné osobné vybavenie, 

c) nemá zodpovedajúce alebo primerané vedomosti a zácvik. 

Riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov, pri práci s bremenami môžu súčasne 

podmieniť viaceré faktory. 



MIROMAX, s.r.o., komplexné služby BOZP, PZS, OPP, CO a environmentu,                   www.miromax.sk       1/1 

Príloha č. 15  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                        o požiadavkách na bezpečné pracovné postupy 

 

 

 

1. SZU je povinná prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca určovať bezpečné pracovné 

postupy na činnosti vykonávané v SZU. 

 

2. Tvorcovia pracovných postupov musia vyhotoviť pracovné postupy, ktoré sú určené na použitie v 

práci, tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci. Súčasťou týchto pracovných postupov musí byť vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných 

riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich 

používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. Ďalej 

súčasťou pracovných postupov vo vzťahu k predmetu pracovnej činnosti (obsluha stroja 

a zariadenia, výkon konkrétnej činnosti, montážne a demontážne práce, atď.) sú informácie o ich 

bezpečnom umiestnení , inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave. 

 

3. Vypracovanie bezpečného pracovného postupu v SZU zabezpečí vždy príslušný vedúci 

zamestnanec zamestnanca (zamestnancov), ktorý ide vykonávať pracovné činnosti. 

 

4. Bezpečný pracovný postup je potrebné vždy aktualizovať podľa konkrétnych podmienok 

predmetu pracovného postupu, aktualizáciu zabezpečí vedúci zamestnanec, ktorý organizuje 

a riadi pracovné činnosti. 

 

5. Koordináciu medzi tvorcami bezpečných pracovných postupov zabezpečí SZU, ktoré dbá o to, 

aby bezpečné pracovné postupy boli jednotné na všetkých pracoviskách SZU. Podľa potreby 

zabezpečí posúdenie pracovného postupu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

prostredníctvom dodávateľa bezpečnostnotechnickej služby MIROMAX, s.r.o.. 

 

6. Preukázateľné oboznámenie s bezpečným pracovným postupom všetkých zamestnancov 

vykonávajúcich pracovnú činnosť, ktorá je predmetom pracovného postupu zabezpečí príslušný 

vedúci zamestnanec, ktorý prácu organizuje a riadi. 

 

7. Preukázateľné oboznámenie zamestnancov s bezpečným pracovným postupom sa vykoná pred 

výkonom pracovnej činnosť, ak sa pracovná činnosť opakuje, oboznámenie s bezpečným 

pracovným postupom sa vykonáva najmenej jeden krát za dva roky. 

 

8. Záznam z preukázateľného oboznámenia s bezpečným pracovným postupom je uložený 

u vedúceho pracoviska. 
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Príloha č. 16  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                       o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci vo výške  

                       a nad voľnou hĺbkou. 

 

1. Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej 

je ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri tejto činnosti sa 

musí pracovník chrániť proti pádu. 

2. SZU je povinná prostredníctvom príslušného vedúceho zamestnanca: 

a) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na 

výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek,  

b) informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci  o všetkých rizikách a nebezpečenstvách, ktoré sa vzťahujú na ich pracovisko, a o 

všetkých opatreniach vykonaných na pracovisku v súvislosti s prácou vo výške a nad voľnou 

hĺbkou, 

c) vykonať oboznamovanie prostredníctvom oprávnenej osoby pred zaradením na prácu vo 

výške a nad voľnou hĺbkou a pri každej zásadnej zmene na pracovisku, alebo pri zmene 

organizácie práce, oboznamovanie opakovať najmenej jeden krát za 12 mesiacov, 

d) oboznamovanie osôb a zodpovedných osôb podľa bodu c) zabezpečiť ak ide o práce: 

- vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, 

- z pohyblivej pracovnej plošiny, 

- z rebríka vo výške nad 5 m, 

- pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m. 

e) zabezpečiť zamestnancov vykonávajúcich prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou proti pádu 

kolektívnym zabezpečením alebo  osobným ochranným prostriedkom proti pádu, pri 

uprednostňovaní kolektívnych ochranných opatrení, 

f) zabezpečiť aby nedošlo k ohrozeniu zamestnancov vykonávajúcich práce vo výške a nad 

voľnou hĺbkou a iných osôb, pádom predmetov, materiálu a pod., 

g) zabezpečiť miesto pod prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou a jeho okolie, 

h) pri práci na streche chrániť zamestnancov proti pádu zo strešného plášťa na voľných 

okrajoch, proti prepadnutiu cez strešnú konštrukciu a proti skĺznutiu zo strechy ktorej sklon 

je viac ako 25o, 

i) zabezpečiť práce nad sebou, 

j) zabezpečiť ochranné opatrenia pri zhadzovaní predmetov, materiálu a odpadu, 

k) zabezpečiť prerušenie práce vo výškach v priestoroch nechránených proti poveternostným 

vplyvom pri: 

- búrke, silnom daždi, snežení, tvorení námrazy, 

- vetre s rýchlosťou nad 8 m.s-1 (5 stupňov Bf) na zavesených pomocných konštrukciách, 

rebríkoch ak sú chodidlá nad 5,0 m výšky práce a pri použití osobného ochranného 

pracovného prostriedku ; v iných prípadoch pri vetre s rýchlosťou nad 10,8 m.s-1 (6 

stupňov Bf), 

- viditeľnosti menšej ako 30 m, 

- teplote prostredia nižšej ako -10 o C alebo viac ako +43 o C . 

Prerušenie práce sa nevzťahuje na naliehavú prácu na predchádzanie vzniku bezprostrednej 

škody a odstránenie vzniknutej škody v záujme zabezpečenia bezporuchovej prevádzky; táto 

naliehavá práca sa vykonáva len v nevyhnutnom rozsahu, počas nevyhnutne potrebného času 

a po vykonaní dodatočných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

3. V prípade že na pracovisku bude práce vo výškach SZU zabezpečovať prostredníctvom iného 

zhotoviteľa prác, odovzdá pred začatím prác toto pracovisko písomným záznamom 

zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa, ktorý bude zodpovedať za dodržiavanie bezpečnostných 

podmienok na tomto pracovisku. 
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Príloha č. 17  Pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SZU 

 

                        o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

 

SZU v zastúpení zamestnanca, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby (rekonštrukcie stavby) poverí 

jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie, jedného 

koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom 

bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je 

podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Poverenie musí byť na konkrétnu osobu a môže tvoriť 

súčasť zmluvy medzi dodávateľom a objednávateľom stavebných prác. 

SZU v zastúpení zamestnanca, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby (rekonštrukcie stavby) 

zabezpečí prostredníctvom koordinátora dokumentácie pred zriadením staveniska vypracovanie plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku; 

plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom. 

SZU v zastúpení zamestnanca, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby (rekonštrukcie stavby) pred 

začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa stavenisko nachádza, 

oznámenie podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.396/2006 Z. z. ak 

a) plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude 

súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo 

b) rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní. 

SZU v zastúpení zamestnanca, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby (rekonštrukcie stavby) alebo 

zmluvne dohodnutej osoby pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku „oznámenie“, ktoré v 

prípade zmeny aktualizuje. 

Ak SZU poverí jedného koordinátora alebo viacerých koordinátorov plnením úloh koordinácie 

projektovej dokumentácie a koordináciou bezpečnosti, nezbavuje sa tým zodpovednosti za plnenie 

týchto úloh. 

1.Projektová dokumentácia . 

V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musia zohľadniť všeobecné zásady prevencie 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri  

a) architektonických, technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú 

práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

b) určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp. 

V projektovej dokumentácii a jej zmenách sa musí zohľadniť plán bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a podklad. 

2.Koordinácia projektovej dokumentácie.  

Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor dokumentácie, ktorý je projektantom.  

Koordinácia zahŕňa:  

a) všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

b) vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na  

vykonávanie prác na stavenisku; plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce s 

osobitným nebezpečenstvom, 

c) vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších prácach. 
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3.Koordinácia bezpečnosti . 

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, ktorým môže byť fyzická osoba 

oprávnená na výkon činnosti stavby vedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru 

alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti 

stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť 

stavbyvedúceho. 

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa:  

a) uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci pri  

b) technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa 

budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

c) určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 

d) plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je 

podnikateľom a nie je zamestnávateľom,  

e) uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady, 

f) dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

g) úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú zohľadňovať postup prác 

so zreteľom na zmeny v priebehu prác, 

h) spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom 

pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so 

zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia 

zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a 

nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné, 

i) opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov, 

j) zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti. 

4.Všeobecné zásady.  

Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom, sú povinní zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na: 

a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 

b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na 

priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov, 

c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, 

d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do 

prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť 

bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné 

materiály alebo látky, 

f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok, 

g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov, 

h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného 

postupu prác, 

i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú 

zamestnávateľmi, 

j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho 

tesnej blízkosti. 
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SZU v zastúpení zamestnanca, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby (rekonštrukcie stavby) na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku:  

a) prijíma opatrenia, najmä pri plnení všeobecných zásad, v súlade s bezpečnostnými a 

zdravotnými požiadavkami na stavenisko, 

b) zohľadňuje usmernenia koordinátora bezpečnosti. 

c) kontroluje plienenie povinností koordinácie bezpečnosti a koordinácie dokumentácie 

ďalších povinností v súlade s touto prílohou. 

SZU zabezpečením vykonávania úloh koordinácii projektovej dokumentácii a koordinácii 

bezpečnosti sa nezbavuje zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

SZU v zastúpení zamestnanca, ktorý zabezpečuje realizáciu stavby (rekonštrukcie stavby) musí 

zabezpečiť (zmluvne alebo na základe písomnej dohody) plnenie povinností vyplývajúcich z 

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom 

predpise. 

5. Práce s osobitým nebezpečenstvom 

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä: 

a) práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v 

močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, použitým 

pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku, 

b) práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických 

faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného 

prostredia, 

c) práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia a 

práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, 

d) práce v blízkosti vysokého napätia, 

e) práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia, 

f) práce v šachtách, podzemí a tuneloch, 

g) práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi, 

h) práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom, 

i) práce s výbušninami, 

j) montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov. 
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