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Úvod 
 
Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných 
opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zamera-
ných na vytváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, zachovania zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. 
Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. 
Starostlivosť o BOZP a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí 
ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracov-
ných úloh. 
Bezpečnosť práce je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú 
pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného pro-
stredia na zdravie zamestnancov. 
Zamestnávateľ, zamestnanci, zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri 
práci a odborová organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opat-
rení v oblasti bezpečnosti práce. 
 
Účelom tohto poriadku je zabezpečovanie pracovných podmienok v oblasti bezpečnosti 
a ochrana zdravia pri všetkých činnostiach, vykonávaných na pracovisku Stredná od-
borná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane pri práci.  V primeranom  rozsahu je nutné stanovené zásady 
aplikovať i pri činnostiach vykonávaných v iných organizáciách pri plnení pracovných 
úloh. Poriadok stanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP), vylúčenie alebo zníženie  možnosti vzniku pracovných úrazov, chorôb 
z povolania a iných poškodení zdravia z práce.  
 
 

Oblasť platnosti 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Článok 1  
Zadefinovanie pojmov 

 
1.1   Bezpečnosť pri práci 
- je stav pracovných podmienok, ktorý vylučuje pôsobenie nebezpečných a škodlivých 

činiteľov pracovného procesu na zamestnancov. Na jeho dosiahnutie sa používa súhrn 
legislatívnych, technických, organizačných, zdravotníckych a ekonomických opatrení, 
stanovených príslušnou dokumentáciou. 
    

1.2   Bezpečnostné zariadenia 
- sú to technické alebo iné zariadenia /súčasti strojov alebo súborovo zariadení/, ktoré sú 

určené na  zabezpečenie alebo zvýšenie bezpečnosti práce. 
 
1.2.1     Bezpečnostné farby a značky. STN 018012-1, STN 018012-2 

 Bezpečnostné značenie pracovísk /nar.vl.č.444/2001/  
 Elektrické rozvádzače, poistné skrinky :  

  - tabuľka „Pozor elektrické zariadenie“  
    - tabuľka „Nehas vodou ani penovým prístrojom!“ 
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  - tabuľka „Hlavný vypínač!“ 
  
 Pri opravách :  
 - prenosná tabuľka „Nezapínaj na zariadení sa pracuje !“ 
 - všetky dielne, sklady : Tabuľka „Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom!“ 
 Vchod do iných priestorov : 
 - tabuľka „Zákaz vstupu tu nezamestnaných osobám!“ 
 - prvý a posledný schod ramena schodišťa musí byť farebne odlíšený od okolitej po-
dlahy.  
 Farby : 
 ŽLTÁ- upozorňuje. Používa sa v kombinácii žlto-čierna, pod uhlom 40 stupňov 10 cm 
pruhy  
 ČERVENÁ - zakazuje 
 MODRÁ     - informuje 
 ZELENÁ     - informuje, že v prostredí nehrozí nijaké nebezpečenstvo                                                                                
 
 Riziko : kombinácia pravdepodobnosti a rozsahu možného zranenia alebo poškodenia 
 zdravia nebezpečnej situácii. 

Bezpečnostná farba : Farba, ktorej je priradený určitý význam vzťahujúci sa na bez-
pečnosť. Kontrastná farba : Farba, ktorá sa odlišuje od bezpečnostnej farby a tým zlep-
šuje možnosť jej rozpoznania ako aj grafického symbolu vyjadruje určitý výrok týka-
júci sa BOZP.  
Zákazová značka :Bezpečnostná značka, ktorá varuje pred rizikom alebo nebezpečen-
stvom. 
Príkazová značka : Bezpečnostná značka, ktorá predpisuje určité správanie. 
Bezpečnostná  značka : Značka, ktorá na základe kombinácie geometrických tvarov 
a farieb,  
Záchranná značka : Bezpečnostná značka informujúca o podmienkach bezpečnosti, 
ktorá  označuje únikovú cestu alebo únikový východ, cestu k zariadeniam prvej pomo-
ci alebo priamo označuje tieto zariadenia prvej pomoci.  

  
1.2.2   Pracovné prostredie 

- prostredie, ktoré obklopuje zamestnanca v pracovnom procese. Je jedným zo súčastí 
životného prostredia. 
sťažené alebo škodlivé pracovné prostredie, kde sú chemické alebo fyzikálne faktory  
v koncentráciách, ktoré pri dlhodobom pôsobení môžu  spôsobiť zdravotný stav za-
mestnanca, vyhlasuje sa za rizikové. 
 

1.2.3  Pracovné podmienky 
- pracovné podmienky sú fyzikálne, chemické, fyziologické, psychologické 
a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka 
v pracovnom procese. Sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým sta-
vom pracovného prostredia.  

 
1.2.4  Riziko 

- pravdepodobnosť vzniku pôsobenia zdravia zamestnanca a stupeň možných následkov 
na zdraví. Riziko je každý činiteľ, ktorý v styku s ľudským organizmom môže viesť k 
jeho  trvalému alebo dočasnému poškodeniu. Medzi rizika patria najmä všetky zdroje 
úrazov, priemyselné škodliviny, nadmerné teplo alebo chlad, žiarenie, elektrická ener-
gia.  
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1.2.5  Únava 
- prechodné zníženie funkčnej schopnosti orgánov alebo organizmu spôsobené ich čin-
nosťou. Prejavuje sa subjektívnymi príznakmi, ktoré sa dajú merať. Únava má  za ná-
sledok nižší pracovný výkon a vyššiu úrazovosť. Priame poškodenie zdravia môže na-
stať až po dlhodobom a trvalom preťažení organizmu. Únava môže byť krátkodobá 
alebo dlhodobá. Únave je možné predchádzať správnou organizáciou práce, prispôso-
bením pracovného stanoviska, nástrojov a výrobných zariadení, odstránením monotón-
nosti práce, konfliktov na pracovisku a pod.   

 
1.2.6 Ochrana zdravia 
- je súhrn opatrení spočívajúci v predchádzaní vzniku a šírenia ochorení 
a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia, zlepšovaní zdravia prostredníc-
tvom starostlivosti a zdravé životné podmienky, zdraví spôsob života a vo výkone štát-
neho zdravotného dozoru. 

 
 

1.2.7  Prevencia 
- systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamest-
návateľa, ktoré sú zmerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňu-
júcich pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce 
a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia.  

 
1.2.8  Nebezpečenstvo   
- stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu 
poškodiť zdravie  
1.2.9  Ohrozenie 
- situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené. 
 
1.2.10  Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie 
- nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznat-
kov nemožno vylúčiť alebo obmedziť.  

 
1.3 Skratky 
BOZP   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
ÚBP SR   Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky 
OOPP   Osobné ochranné pracovné prostriedky     
NIP   Národný inšpektorát práce 
IP   Inšpektorát práce 
SÚBP   Slovenský úrad bezpečnosti práce 
STN   Slovenská technická norma 
NV SR   Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

 
1.4  Odkazy 
1.4.1  Súvisiace interné dokumenty 
Zamestnávateľ je povinný podľa § 8a ods.1 písm. t, viesť predpísanú dokumentáciu 
k BOZP.  
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Článok 2 
Dokumentácia k BOZP  
 
Zamestnávateľ je povinný viesť predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu. 
Dokumentácia BOZP obsahuje najmä : 

- všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy, týkajúce sa BOZP, 
- zoznam VTZ s uvedením poslednej odbornej prehliadky a s uvedením následnej, 
- poverenia na obsluhu VTZ, 
- záznamy o všetkých druhoch školení, zácvikov a skúšok, 
- zápisy o vykonaných kontrolách, zistených nedostatkoch a ich odstránení, 
- kniha drobných úrazov, (lekárničky), evidovaných a registrovaných úrazov školských a 

pracovných, záznamy o úrazoch, 
- hlásenia o úrazoch, 
- mesačné výkazy pracovnej neschopnosti a úrazovosti ( vedie personálny útvar ), 
- zoznam zakázaných prác ženám, tehotným a mladistvým, 
- lehotník lekárskych prehliadok, lekárske vyjadrenia, 
- analýza nebezpečenstiev a zdrojov úrazov s vypracovaním zoznamu OOPP na podmienky 

pracovísk, 
- smernica pre nákup, prideľovanie, hospodárenie, vyraďovanie OOPP, 
- vypracované Prevádzkové pokyny (laboratóriá, dielne a pod. ) 
- záznamy z kontrol rebríkov a regálov, oceľových konštrukcií, 
- menovanie zástupcov zamestnancov ako aj u nich vykonané školenie a oprávnenia, 
- prevádzkový poriadok pre NTK, povinnosti kuriča, revízie NTK 
- zoznam zakázaných činností a prác pre zamestnancov zamestnávateľa, 
- traumatologický plán školy, 
- statické prepočty upevnenia a dynamického zaťaženia basketbalových konštrukcií. 
- písomný dokument o posúdení rizika prác zamestnancov, 
- dokument z vypracovania politiky BOZP. 

  
2.1 Súvisiace externé dokumenty – zákonné predpisy, vyhlášky, nariadenia vlády  
1. Zákon číslo 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskor-

ších predpisov 
2. Zákonník práce číslo 311/2001 so zmenami a doplnkami. 
3. Zákon NR SR číslo 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona NR SR číslo 

222/1996 Z.z. o zmena a doplnení niektorých ďalších zákonov a zákona NR SR čís-
lo 290/96 Z.z. 

4. Zákon NR SR číslo 67/97 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 
5. Zákon NR SR číslo 95/2000 Z.z. o inšpekcie práce a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
6. Zákon NR SR číslo 138/1973 o spotrebe vody, súvisiace predpisy resp. zmeny 

z čísla 154/1978. 
7. Zákon NR SR číslo 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku resp. 

zmeny 109/1998 Zákon NRSR číslo 29/1984 Z.z. o sústave základných  a stredných 
škôl /školský zákon/, 350/1994 – úplné znenie, súvisiace predpisy resp. zmeny 
z čísla 416/2001. 

8. Zákon FZ ČSSR   číslo 100/1988  o sociálnom zabezpečení, súvisiace predpisy resp. 
zmeny z čísla  242/2001  Z.z. 

9. Zákon NR SR číslo 542/1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, sú-
visiace predpisy resp. zmeny z čísla 506/2001 Z.z. 

10. Zákon NR SR číslo 279/93 o školských zariadeniach, súvisiace predpisy resp. zme-
ny z čísla 202/2001. 

11. Zákon NR SR z čísla 277/94 o zdravotnej starostlivosti, 303/98, súvisiace predpisy 
resp. zmeny z čísla 416/2001.  
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12. Zákon  NR SR číslo 251/97 o liečebnom poriadku, súvisiace predpisy resp. zmeny 
z čísla 98/95. 

13. Zákon NR SR číslo 313/2001 o verejnej službe.  
14. Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z.z. o poskytovaní osobných ochranných pracov-

ných prostriedkov. 
15. Vyhláška SÚBP číslo 483/1990 Zb. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška číslo 

111/1975 Zb. o evidencii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd  
a porúch technických zariadení. 

16. Vyhláška SÚBP a SPÚ číslo 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zaria-
dení pri stavebných prácach. 

17. Vyhláška SÚBP číslo 59/1982, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky číslo 454/1990. 

18. Vyhláška SÚBP a SBÚ číslo 208/91 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. 

19. Vyhláška SÚBP číslo 86/1978 o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zaria-
dení v znení vyhlášky ÚBP SR číslo 74/1996 Z.z. 

20. Vyhláška SÚBP číslo 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových 
kotolniach  v znení vyhlášky ÚBP SR číslo 75/96 Z.z.  

21. Vyhláška MV SR číslo 300/96 Z.z. o zabezpečení ochrany obyvateľstva pri výrobe, 
preprave, skladovaní a manipulácií s nebezpečnými škodlivinami. 

22. Vyhláška MPSV a R SR číslo 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových tech-
nických zariadení a o odbornej spôsobilosti. 

23. Vyhláška SÚBP číslo 111/75 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov 
a o hlásení prevádzkových nehôd /havárií/ a porúch technických zariadení, v znení 
zmeny z čísla 483/1990 Zb. 

24. Vyhláška MŠ SR číslo 143/1984 o základnej škole, 409/1990, súvisiace predpisy 
resp. zmeny z čísla 249/95. 

25. Vyhláška MŠM a V SR číslo 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl. 
26. Vyhláška MŠ a V SR číslo 291/94 o centrách volného času. 
27. Vyhláška MŠ a V SR číslo 295/94 o škole v prírode. 
28. Vyhláška MŠ a V SR číslo 351/94 o školských strediskách  záujmovej činnosti. 
29. Vyhláška MŠ a V SR číslo  352/94 o školských výpočtových strediskách 
30. Vyhláška MŠ a V SR číslo 353/94 o predškolských zariadeniach, súvisiace predpisy 

resp. zmeny z čísla 81/97. 
31. Vyhláška MŠ a V SR číslo 28/95 o školských kluboch detí, súvisiace predpisy resp. 

zmeny z čísla 140/95. 
32. Vyhláška MŠ a V SR číslo 85/95 o školských hospodárstvách. 
33.  Vyhláška MŠ SR číslo 167/95 o strediskách služieb škole. 
34. Vyhláška ÚBP SR číslo 260/96, ktorou sa ustanovujú sídla  a obvody pôsobnosti in-

špektorátov bezpečnosti práce. 
35. Vyhláška MZ SR číslo 79/97 o opatreniach na predchádzanie prenosným ochore-

niam súvisiace predpisy resp. zmeny z čísla 54/2000. 
36. Nariadenie vlády SR č. 29/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na OOPP. 
37. Nariadenie vlády SR č. 159/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-

žiadavkách pri používaní pracovných  prostriedkov. 
38. Nariadenie vlády SR č. 201/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-

žiadavkách na pracovisko. 
39. Nariadenie vlády SR č. 247/201 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-

žiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. 
40. Nariadenie vlády SR č. 444/2001 o požiadavkách na používanie označenia, symbo-

lov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
41. Nariadenie vlády SR č. 40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 
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42. Nariadenie vlády SR č. 210/2002 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-
žiadavkách na stavenisko. 

43. Nariadenie vlády SR č. 310/2001 o úprave náhrady  za stratu na zárobku po skonče-
ní práceneschopnosti alebo pri invalidite. 

44. Smernice MZ SR číslo 17/1970 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu 
/Vestník MZ SSR, čiastka 24/1970 Zb./ . 

45. Smernice MŠ SR č. 8 673/1973-II/1 z 1.9.1973 o organizácii lyžiarskeho výcviku 
žiakov a učňov /Zvesti 10/73/. 

46. Smernica č.17/76 o hygienických požiadavkách na stacionárne stroje /Vestník MZ 
SSR čistka 5-6/1976/. 

47. Smernice MŠ SR č. 16 958/1979-20 z 1.10.1979 o organizácii plaveckého výcviku 
žiakov základných škôl /Zvesti 1/80/. 

48. Smernice MŠ SSR č.7 496/1985-20 o základnej škole /Zvesti 8/1985/ zmena č.1 
074/200-41. 

49. Pokyny MŠ SR č.5 475/1977-XI na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá-
ci, výchove a vyučovaní /Zvesti 2/78/. 

50. Pokyny MŠ MaTv SR č.6 000/1988-422 z 20.5.1988 o školských úrazoch /Zvesti 
7/88/. 

51. Metodické pokyny MŠ SR č.10 733/1973-II o organizácii lyžiarskeho výcviku žia-
kov a učňov /Zvesti 10/1973/. 

52. Pokyny MZ SR č.2/LPS-1533/1990 – B/11/F z 12.11.1990 na vykonávanie preven-
tívnych prehliadok pracovníkov vykonávajúcich práce pri ktorých je zvýšené ohro-
zenia chorobou z povolania, priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia.   

53. Pokyny MŠ SR č. 7 412/74 – I bezpečnosť pri organizovaní školských výletov 
a exkurzií /Zvesti 10/1974/. 

54. Z-6 832/1977 – Hygienické požiadavky na plastické látky prichádzajúci do styku 
s požívatinami / Vestník MZ SSR čistka 21-22/1977. 

55. Záväzné opatrenia č.7/1978 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie 
v znení Úpravy  č. 7/1985 /Vestník MZ SSR čiastka 7-9/1978. 

56. Z-10 984/1980 Záväzné opatrenie č. 4-Hygienické požiadavky na zotavovacie akcie 
pre deti a dorast-úprava /Vestník MZ SSR čiastka 3-4/1980, /čiastka 32/1980 Zb./. 

57.  Výnos č.Z-4 721/87 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku spo-
ločného stravovania /Vestník MZ SSR čiastka 3-4/1988/. 

58. Opatrenie MP SvaR SR č.151/1996 – Výška percenta a obdobie za ktoré sa bude 
upravovať náhrada na stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vznik-
nutej pracovným úrazom, alebo chorobou  z povolania. 

59. Uznesenie vlády ČSSR č.32/1967 o zásadách pre zoznam prác a pracovísk zakáza-
ných ženám, tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode 
a mladistvým, Nariadenie vlády SR č.310/2001 o úprave náhrady za stratu na zá-
robku po skončení práceneschopnosti alebo pri invalidite. 

60. Nariadenie vlády SR č.204/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-
žiadavkách pri práci s bremenami.      

 
 
Článok 3 
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na školách a školských za-
riadeniach 
 
3.1 Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších pred-
pisov stanovuje všeobecné zásady prevencie  
§ 8 Všeobecné zásady prevencie. 
 
(1) Všeobecné zásady prevencie sú najmä : 
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a)  Vylučovanie nebezpečenstva rizika z neho vyplývajúceho. 
b)  Posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok 

a postupov  ako aj počas ich používania. 
c) Vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev v mieste ich 

vzniku. 
d) Uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 

opatreniami      
e) Nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia bezpečnými prácami 

alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia. 
f) Prispôsobovanie práce zamestnancovi a technickému pokroku. 
g) Zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracovi-

ska, výbere pracovného zariadenia a pracovných a výrobných postupov, s cieľom vylúčiť 
alebo zmierniť účinky škodlivej práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie 
zamestnanca. 

h) Plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zariadení, techno-
lógií, nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom 
na faktory pracovného prostredia ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení. 

i) Poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   
 
3.2 Výzva k politike a stratégii BOZP 
 Úrazy nie sú nevyhnuté a všetkým úrazom sa dá predchádzať – prvoradým cieľom je do-

siahnutie nulovej úrazovosti. 
 Pri všetkých pracovných činnostiach je dôležitá bezpečnosť. 
 Bezpečnosť môže byť riadená – je zodpovednosťou všetkých vedúcich na všetkých  úse-

koch. 
 Bezpečné konanie je osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca! 
 Koncepcia – riadenie – vykonávanie – kontrola – vyhodnotenie. 
 
 
Článok 4   
Zodpovednosti 
 
4.1 Všeobecne 
 
Za vytváranie podmienok pre bezpečnú a nezávadnú prácu je zodpovedný zamestnávateľ.  
Zamestnávateľ je povinný dodržiavať ustanovenie zákona číslo 124/2006 Z.z. ako aj ustano-
venia Zákonníka práce.  

 
4.2 Úlohy a povinnosti zamestnávateľa. 

 
l. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti je povinný sústavne vytvárať podmienky 
pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu. Zamestnávateľ zodpovedá za plnenie úloh 
BOZP v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. 
2. Zabezpečovanie základných úloh a povinností k BOZP realizuje zamestnávateľ vnú-
tornými predpismi, usmerneniami. 
3. Zamestnávateľ zamestnávajúci nad 100 zamestnancov, je povinný určiť odborne spô-
sobilého zamestnanca, ktorý bude vykonávať úlohy pri zabezpečovaní BOZP. Pri za-
mestnávaní menej ako 100 zamestnancov si zamestnávateľ určí spôsob zabezpečovania 
úloh na úseku BOZP. Túto úlohu môže zabezpečovať aj dodávateľským spôsobom. 
4. Zamestnávateľ realizuje výchovu a vzdelávanie zamestnancov formou vstupných a 
opakovaných školení s následným overovaním vedomostí. 
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5. Preventívne opatrenia potrebné na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti 
týkajúce sa bezpečnosti práce vykonáva zamestnávateľ najmä prostredníctvom: tech-
nických, organizačných a výchovných opatrení. 
 - Technické opatrenia spočívajú vo vhodnej úprave, udržiavaní objektov, pracovísk, 
strojov a zariadení v takom technickom stave (podľa predpisov BOZP, STN, pokynov a 
návodov výrobcu, príp. iných požiadaviek), ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Po-
žadovaný stav dosahuje najmä pravidelnými odbornými prehliadkami a skúškami (reví-
ziami), pravidelnou údržbou, odstraňovaním nedostatkov, prispôsobovaním strojov, za-
riadení a technológií novým poznatkom vedy, techniky a pod. 
 - Organizačné opatrenia spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu a 
organizácie práce tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo ne-
priaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia. Opatrenia sa realizujú napr. opti-
málnym rozvrhnutím pracovnej doby a prestávok v práci, poskytnutím dostatočného ča-
su na občerstvenie, vytváraním optimálnych podmienok na pracovisku, vytvorením 
systému účinnej kontroly. Vhodnú organizáciu práce treba uplatniť najmä v tých prípa-
doch, kde požiadavky BOZP nemožno splniť len technickými prostriedkami. 
 - Výchovné opatrenia spočívajú v realizácii cieľavedomého a trvalého systému 
ovplyvňovania vedomia zamestnancov s cieľom vytvárať ich schopnosť rozoznávať 
alebo uvedomovať si riziká a pracovať tak, aby neohrozovali život a zdravie svoje alebo 
iných osôb. Súčasťou výchovných opatrení je predovšetkým celkový systém riadenia a 
stimulácia k bezpečnej práci, systém pravidelných školení, overovania vedomostí ako aj 
kontroly. 
 
P o v i n n o s t i  z a m e s t n á v a t e ľ a .  
a) sústavne vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne vyhovujúcu prácu, 
b) sústavne a zrozumiteľne, preukázateľne oboznamovať s právnymi a ostatnými pred-

pismi na zaistenie BOZP a s novými poznatkami bezpečnostnej techniky, vedúcich, 
všetkých ostatných zamestnancov, pravidelne overovať ich znalosti z predpisov a 
sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie. 

c)  zaraďovať zamestnancov na prácu a pracoviská so zreteľom na ich schopnosti a 
zdravotný stav a nepripustiť, aby zamestnanec vykonával práce, ktorých výkon by 
bol v rozpore s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP alebo lekárskym 
posudkom, vrátane práce nadčas alebo v noci, 

d) neposudzovať ako neplnenie povinnosti, ak zamestnanec nevykonal prácu, o ktorej 
sa dôvodne domnieval, že bezprostredne a vážne ohrozuje život alebo zdravie, 

e) vydať pokyn a dbať na to, aby sa zdravie zamestnancov neohrozovalo fajčením na 
pracoviskách. Za tým účelom je povinné dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách, 
ustanoveného zákonom č. 337/2004 Z.z.  o ochrane nefajčiarov v znení neskorších 
predpisov  a určiť zákaz fajčenia na pracoviskách, kde pracujú aj nefajčiari. 

f) vykonať opatrenia potrebné na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti tý-
kajúce sa práce, 

g) zabezpečiť, aby stroje, pracovisko, zariadenie, náradie, nástroje, materiály, pracovné 
pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce ne-
ohrozovali bezpečnosť a zdravie pri práci, 

h) zisťovať ohrozenia, odstraňovať ich a tam, kde to podľa stavu poznania nie je mož-
né, vypracovať vyhodnotenie v danom období neodstrániteľných (zostatkových) 
ohrození, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenia, pri-
tom využiť prostriedky kolektívnej ochrany zamestnancov, ak sa ohrozenie neod-
stránilo, musia sa použiť prostriedky individuálnej ochrany na účely zníženia ohro-
zenia, 

i) poskytovať zamestnancom bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky 
(OOPP) na základe zoznamu pre poskytovanie OOPP vypracovaného a schváleného 
zamestnávateľom v prípade, ak nie je možné technickými prostriedkami odstrániť 
ohrozenie, vyžadovať a kontrolovať ich účelné používanie a zabezpečiť ich udržia-
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vanie vo funkčnom stave, zamestnancom poskytnúť aj prostriedky na osobnú očistu, 
dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje, ak to vyplýva z povahy práce. 

j) určiť zamestnancom bezpečné pracovné postupy a informovať ich o ohrozeniach, 
ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, poučiť ich, ako sa proti nim 
majú chrániť a informovať ich o opatreniach, ktoré vykonal zamestnávateľ na zais-
tenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

k) nepoverovať zamestnancov prácami, na ktoré nemajú oprávnenia podľa osobitných 
predpisov, 

l) určiť postup pre prípad poškodenia zdravia, vrátane zamestnávateľa, poskytnutia pr-
vej pomoci a informovať o ňom zamestnancov, na tento účel zabezpečiť vyškolenie 
zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci  

m) sledovať nové poznatky vedy a techniky v oblasti BOZP a podľa nich vykonávať 
technické a organizačné opatrenia na zaistenie BOZP, 

n) zabezpečiť, aby fyzikálne, chemické, biologické a psychické faktory a látky neohro-
zovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 

o) umožniť zamestnancom vyjadriť sa k výberu pracovných prostriedkov, technológií, 
organizácie práce a k zabezpečeniu pracovného prostredia a pracoviska, 

p) zaraďovať zamestnancov na prácu a pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a 
zdravotný stav a podľa miery ohrozenia zdravia alebo pre špecifické zamestnania 
zabezpečiť preventívne periodické lekárske prehliadky vyžadované osobitnými 
predpismi, zamestnávateľ vedie o nich evidenciu a lehotník lekárskych prehliadok. 
Lekárske prehliadky sú uhrádzané zamestnávateľom   

q) oznamovat' ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovných a škol-
ských úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, havárií, zisťo-
vať a odstraňovať ich príčiny, viesť ich evidenciu a vykonávať registráciu, 

r) kontrolovať stav BOZP, zabezpečovať v intervaloch určených osobitnými predpismi 
alebo orgánmi dozoru meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, revízie, 
skúšky a prehliadky zariadení a odstraňovať zistené závady. Previerky vykonávať 
podľa plánu zamestnávateľa. Najmenej raz za rok vykonať periodické previerky 
BOZP a pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestná-
vateľa v spolupráci s odborovou organizáciou alebo zástupcami zamestnancov, 

s) vydávat' pravidlá a pokyny na zaistenie BOZP, 
t) venovat' zvýšenú pozornosť zamestnancom, ktorí pracujú sami, 
u)  poskytovat' zamestnancom bezpečnostné prestávky podľa osobitných predpisov, 
v) znášať náklady spojené so zabezpečovaním BOZP. Tieto náklady nesmie zamestná-

vateľ preniesť na zamestnanca, 
w)  vytvorit' podmienky na kontrolnú činnosť orgánov dozoru a zástupcov zamestnan-

cov. 
 

6. V miestach, kde sa používajú alebo skladujú nebezpečné látky, alebo sa používajú 
technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu zdravia zamest-
nancov väčšieho rozsahu alebo k ohrozeniu iných osôb a okolia, je zamestnávateľ po-
vinný najmä : 
x) zistiť, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia, 
y) prijať účelné a účinné opatrenia na obmedzenie ohrozenia života a zdravia 
z) vydať pokyny a zabezpečiť aby zamestnanci mohli prerušiť prácu, opustiť pracovi-

sko a odobrať sa do bezpečia. Nepožadovať od zamestnancov, aby sa zdržovali na 
pracovisku, kde takéto ohrozenie existuje, 

aa)  nahrádzať jednotvárne a namáhavé práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpeč-
ných alebo škodlivých pracovných podmienkach, zariadeniami a pracovnými po-
stupmi vhodnými pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zdokonaľovaním or-
ganizácie práce, 
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bb)  vykonávať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia ži-
vota a zdravia, vrátane zamedzenia prístupu do ohrozeného priestoru osobám, ktoré 
neboli preukázateľne poučené a vybavené príslušnými OOPP, 

cc) oboznámiť osoby pracujúce na pracoviskách s ohrozeniami, zabezpečiť školenie, 
výcvik a vybavenie podľa osobitných požiadaviek na zaistenie BOZP, 

dd) Zamestnávateľ je naďalej povinný zamestnanca pri jeho prijatí, pri preložení na iné 
pracovisko, pri prevedení na inú prácu alebo pri zavedení novej technológie, nových 
pracovných postupov alebo nových strojov a zariadení najmä : 

ee) oboznámiť s ohrozeniami, 
ff) riadne a preukázateľne, zrozumiteľne, oboznámiť s predpismi, pokynmi a pravidla-

mi na zaistenie BOZP, overiť jeho znalosti a vyžadovať a kontrolovať ich plnenie. 
gg) zamestnávateľ je povinný primerane splniť uvedené povinnosti aj voči osobám, kto-

ré sa s jeho vedomím zdržiavajú na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch. Je po-
vinný presvedčiť sa, či zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať 
práce v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie BOZP 
platné pre jeho priestory, a ak ich nedostali, upozorniť príslušného zamestnávateľa. 

 
 

Článok 5 
Zodpovednosť zamestnávateľa na úseku BOZP 

 
l.Vedúci zamestnanci všetkých stupňov riadenia zodpovedajú za plnenie úloh starostli-
vosti o BOZP v rozsahu svojich funkcií a povinností, vyplývajúcich zo všeobecne plat-
ných právnych predpisov zamestnávateľa, za riadne vybavenie zamestnancov OOPP. 
2.Vedúci zamestnanci všetkých stupňov riadenia u zamestnávateľa sú povinní zabezpe-
čiť, aby ich zamestnanci používali OOPP na výkon pracovných povinností, ktoré sa im 
pridelili a aby boli riadne vyškolení a poučení ako s nimi odborne, hospodárne a účelne 
zaobchádzať. 
3.Vedúci zamestnanec zodpovedá za plnenie úloh, dodržiavanie a plnenie povinností 
vyplývajúcich z predpisov BOZP. 
4 Všetci zamestnanci pri výkone pracovných činností zodpovedajú za dodržiavanie a 
plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP. 
 
 

Článok 6 
Povinnosti a práva zamestnancov 

 
6.1. Zamestnanci sú v záujme plnenia úloh a povinností vyplývajúcich z predpisov 
o BOZP povinní: 
 
a/ v zmysle Zákonníka práce v znení neskorších predpisov : 
aa/ dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, pokyny na zaistenie 
BOZP, zásady bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na 
pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne, zrozumiteľne a preukáza-
teľne oboznámení, 
ab/konať tak, aby umožnili splniť povinnosti zamestnávateľa na zaistenie BOZP, 
ac/ nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné omamné prostriedky na pracovis-
kách a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk, nenastupovať pod ich vplyvom do 
práce a dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách, 
ad/ zúčastňovať sa na školení a výcviku uskutočňovanom zamestnávateľom v záujme 
BOZP a podrobovať sa skúškam a lekárskym prehliadkam ustanovených právnym 
predpisom, 
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ae/ oznamovať svojmu nadriadenému alebo orgánom štátneho dozoru nad BOZP a 
technických zariadení, nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie 
pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, 
af/ podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej 
správy, aby zistili, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 
látok. Okruh orgánov oprávnených vykonávať kontrolu na pracovisku je uvedený v 
Smernici . 
b/ v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
ba/ dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, dbať o svoju bezpečnosť a 
zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa jeho činnosť dotýka, 
bb/vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie, látky a ostatné 
prostriedky v súlade s BOZP a podľa návodu na obsluhu, s ktorými boli riadne, zrozu-
miteľne a preukázateľne oboznámení, alebo ktoré sú súčasťou vedomostí v rámci získa-
nej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti. Na obsluhu vybraných strojov a zariadení pod-
ľa osobitných predpisov musí mať preukaz obsluhy, 
bc/ náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky 
a svojvoľne ich nemeniť, 
bd/ používať určeným spôsobom pridelené OOPP a primerane sa o ne starať. 
 
6.2. Práva zamestnancov. 
a/ zamestnanci sú oprávnení prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP súvi-
siace s ich prácou. V prípade potreby môžu po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie 
aj odborníkov v danej sfére. 
b/ zamestnanci majú právo na zaistenie BOZP, na informácie o nebezpečenstvách vy-
plývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu 
pred ich účinkami. Zamestnanci, príslušný odborový orgán a zástupcovia pre BOZP sa 
zúčastňujú na plnení zamestnávateľových úloh pri zaisťovaní BOZP, 
c/ zamestnanec má právo na vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných interva-
loch, a to s ohľadom na skutočné pracovné podmienky na pracovisku, ak o to požiada, 
d/ odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, aby sa odobral do bezpečia, ak sa 
dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo jeho zdravie, ale-
bo zdravie iných osôb 
e/ ak tehotná žena pracujúca v noci požiada o zaradenie na dennú prácu na základe le-
kárskeho potvrdenia, zamestnávateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť 
f/ osamelí zamestnanci, ktorí sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 1 rok sa nesmú vysie-
lať na pracovné cesty mimo obvodu obce svojho pracoviska alebo bydliska, nesmú sa 
zamestnávať prácou nadčas a takých zamestnancov možno preložiť iba na ich žiadosť. 
Ak osamelý zamestnanec pracujúci v noci, ktorý sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 1 
rok, požiada o prevedenie na dennú prácu, je zamestnávateľ povinný previesť ho na 
dennú prácu. 
 
 

Článok 7 
Povinnosti pedagogických pracovníkov pri výchove a vyučovaní 

 
l. Učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci sú povinní: 
a/ viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a ostatných pred-
pisov a pokynov, ktoré sa týkajú BOZP v škole. Pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je 
zvýšené ohrozenie žiakov /napr. telesná výchova, lyžiarsky výcvik, chémia, činnosť v 
kuchyniach, pri stolovaní/ dodržiavať metodické postupy stanovené pre túto činnosť, 
b/ podľa charakteru vykonávanej činnosti utvárať, dodržiavať a kontrolovať podmienky 
na zaistenie BOZP žiakov pri vyučovaní. Okrem právnych a ostatných predpisov vyda-
ných na zaistenie BOZP sú povinní dodržiavať ustanovenia predpisov o vykonávaní pe-
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dagogického dozoru, delení tried na skupiny pri činnostiach spojených so zvýšeným 
ohrozením žiakov podľa predpisov platných pre školu, 
c/ vykonávať denne kontrolu podľa článku 5 tohoto prevádzkového predpisu /smernice/ 
2.Povinnosti žiakov vyplývajú zo školského poriadku a smernice o BOZP. Žiaci sú s 
povinnosťami oboznámení na začiatku školského 
roka v rozsahu učenom osnovami vyučovacích predmetov. 
3.Žiaci sú povinný rešpektovať pokyny učiteľov a iných oprávnených zamestnancov 
školy v záujme BOZP. 
 
 

Článok 8 
Kontrolná činnosť v BOZP 

 
1/Denné kontroly priestorov, kde sa vykonáva vyučovanie /telocvičňa, kuchyňa, jedá-
leň, triedy, dielne, kabinety/, a v ktorých sa zdržiavajú žiaci školy, vykonávajú triedni 
učitelia, vyučujúci, vychovávatelia a primeraným spôsobom aj prevádzkoví pracovníci 
školy /hospodárka, školník/. 
 
Pri týchto kontrolách sa zamerajú najmä na : 
a/ poriadok a čistotu na pracoviskách, komunikáciách, hygienických a sociálnych zaria-
deniach, 
b/ vybavenie pracovníkov a žiakov predpísanými OOPP, 
c/ stav strojov a zariadení, náradia, funkcie bezpečnostných zariadení /kryty, ističe, zá-
bradlia, signálne a meracie zariadenia, vhodnosť oblečenia a obutia žiakov, 
d/ dodržiavanie predpisov pri príslušnej činnosti, vyučovania alebo v pracovnom prie-
store počas vyučovania /práce/ 
O zistených nedostatkoch vykonajú písomný záznam. Ak zistené nedostatky nemôžu 
svojími schopnosťami odstrániť, sú povinní upozorniť na túto závadu svojho vedúceho 
alebo bezp. technika. 
2. Riaditeľ školy alebo iný vedúci pracovník vykonáva kontroly podľa vlastného plánu 
kontrol. Zistené nedostatky operatívne zabezpečí odstrániť a informuje spolupracovní-
kov na zistené nedostatky ako sa majú správať na tomto pracovisku a informuje ich o 
opatreniach, ktoré na ich odstránenie vykonal. 
3.Pravidelnú kontrolu na úseku BOZP vykonáva ďalej poverený pracovník na zabezpe-
čovanie úloh BOZP /bezpečnostno-technická služba/BTS/  
4.Nezávislú kontrolu na pracoviskách zamestnávateľa, vykonávajú zástupcovia zamest-
nancov a odborová kontrola.  
5.Učitelia telesnej výchovy sú povinní vždy pred hodinou cvičenia na náradí prekontro-
lovať ho, o čom zapíšu záznam /Pokyny MŠ SR č. 495/93-20/. 
6. Kontrolnú činnosť /dozor/ nad rámec školy vykonáva IBP, ŠZÚ. 
7. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovou organizáciou, zástupcami zamestnancov, 
BTS je povinný vykonať 1-krát ročne previerku BOZP na všetkých pracoviskách, pri 
čom sa zisťuje: 
- technická úroveň a vybavenie priestorov, technických zariadení, pomôcok, nástrojov, 
strojov, nábytku, poskytovanie OOPP, hygienických a sociálnych zariadení, 
- stav v odstraňovaní nedostatkov zistených odbornými prehliadkami, kontrolami. 
 
 

Článok 9 
Zástupcovia zamestnancov 

 
1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 10 zamestnancov, vymenúva jedného ale-
bo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre BOZP: 
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a/ na návrh reprezentatívnej organizácie, ktorá pôsobí na škole 
b/ v prípade, že na škole nepôsobí reprezentatívna organizácia, na základe voľby zamest-

nancov z ich radov, 
c/ zástupcu zamestnancov možno vymenovať len s jeho súhlasom 

2. Vedúci zamestnanec vymenúva alebo odvoláva zástupcov zamestnancov len na návrh 
reprezentatívnej organizácie alebo zamestnancov, ktorí ho do funkcie navrhli, 
3. Jeden zástupca zamestnancov nemá zastupovať viac ako 20 zamestnancov. Vedúci 
zamestnanec vzhľadom na možnosť preukázania minimálneho stupňa ohrozenia BOZP 
na svojich pracoviskách môže písomne požiadať IBP , aby 1 zástupca zamestnancov 
mohol zastupovať viac ako 20 zamestnancov, ale nie viac ako 100 zamestnancov. 
4. Zástupca zamestnancov je oprávnený : 

a/ vykonávať kontroly na pracoviskách a overovať plnenie opatrení na zaistenie BOZP, 
/viď prílohu č. 3/ 

b/ vyžadovať od zamestnávateľa potrebné informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich 
BOZP, 

c/ predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie BOZP, 
d/ požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených závad, ak zamestnávateľ neodstráni 

tieto nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety orgánom dozoru, 
e/ zúčastňovať sa rokovaní organizovaných zamestnávateľom, týkajúcich sa vyšetrovania 

príčin pracovných a školských úrazov, chorôb z povolania, havárií technických zariade-
ní, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa kontrol vyko-
návaných orgánmi dozoru a od zamestnávateľa požadovať informácie o výsledkoch a 
záveroch týchto kontrol, meraní a hodnotení. 
5. Zástupca zamestnancov nesmie byť za plnenie úloh podľa ods. 4 zamestnávateľom 
znevýhodňovaný ani inak postihovaný. 
6. Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov zabezpečiť na plnenie úloh pod-
ľa ods. 4 školenie a vytvoriť nevyhnutné podmienky a čas na výkon ich činností na úse-
ku BOZP. Školenie zástupcov zamestnancov vykonáva odborný pracovník BOZP 
/akreditovaný lektor/ 
7. Zamestnávateľ prihliada pri odmeňovaní zamestnancov aj na činnosť zástupcov za-
mestnancov podľa kvality ich práce, v zmysle Dohovoru EÚ č. 155 a Smerníc Rady EÚ 
č. 89/391. 
 
 

Článok 10 
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 
1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, zriaďuje ako svoj po-
radný orgán komisiu BOZP, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov a zástupcovia za-
mestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria 
zástupcovia zamestnancov. 
2. Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

a/ navrhuje opatrenia v oblasti riadenia, kontroly a zlepšovania stavu BOZP 
b/ pravidelne hodnotí vývoj pracovnej a školskej úrazovosti, chorôb z povolania, havárií, 

technických zariadení, ostatných otázok BOZP, vrátane stavu pracovného prostredia a 
pracovných podmienok, 

c/ vyjadruje sa ku všetkým otázkam súvisiacim s BOZP 
d/ má právo požadovať od zamestnávateľa a od orgánov dozoru nevyhnutné informácie 

potrebné na výkon svojej činnosti. 
3. Ustanovením komisie BOZP nie sú dotknuté oprávnenia zástupcov zamestnancov, 
4. Predsedom komisie je zvolený zástupca zamestnancov. 
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Článok 11 
Bezpečnostno - technická služba – bezpečnostný technik 

 
1. Zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 100 zamestnancov je povinný určiť odborne 
spôsobilého zamestnanca, ktorý bude vykonávať úlohy pri zaisťovaní BOZP. Úlohy pri 
zaisťovaní BOZP môže zamestnávateľ zabezpečiť aj dodávateľským spôsobom. 
2. Zamestnanci poverení plnením úloh pri zaisťovaní BOZP musia byť vybavení po-
trebnými prostriedkami a oprávneniami a musí sa im poskytnúť dostatočný čas na plne-
nie ich povinností. 
3. Orgán ŠOD nad BOZP môže v odôvodnených prípadoch nariadiť určenie spôsobi-
lých zamestnancov aj pri menšom počte zamestnancov. 
4. Zamestnávateľ zamestnávajúci menej ako 100 zamestnancov, si určí spôsob zabezpe-
čovania úloh pri zaisťovaní BOZP. Tieto úlohy si môže zabezpečovať aj dodávateľským 
spôsobom. 
5. Určený odborne spôsobilý zamestnanec pri zaisťovaní BOZP spolupracuje s komi-
siou BOZP a zástupcami zamestnancov. 
6. Určením odborne spôsobilého zamestnanca pri zaisťovaní BOZP nie je dotknutá zod-
povednosť zamestnávateľa za BOZP 
 
Povinnosti určeného odborne spôsobilého zamestnanca pre BOZP.(BTS) 
1. Zisťuje : 

a/ úrazové a havarijné riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov z hľadiska fyzikálnych, 
chemických, biologických a psychických nebezpečenstiev, 

b/ príčiny pracovných a školských úrazov, prevádzkových nehôd /havárií/, porúch tech-
nických zariadení a chorôb z povolania 
 
2. Zabezpečuje : 

a/ vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP pre jednotlivé profesie zamestnancov školy, 
školského zariadenia, 

b/ vypracovanie lehotníka lekárskych prehliadok podľa Smer. MZ SR č. 17/70 pre jednot-
livé profesie zamestnancov, 

c/ vypracovanie zoznamu na poskytovanie OOPP, vrátane špecifikácie konkrétnych dru-
hov /typov/ ochranných prostriedkov poskytovaných pri jednotlivých prácach, 

d/ vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP pre jednotlivé pracoviská 
 prevádzkový poriadok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 zoznam zakázaných prác ženám tehotným a mladistvým 
 zoznam zakázaných činností a prác na škole pre všetkých zamestnancov  
e/ vypracovanie rozborov úrazov, prevádzkových nehôd /havárií/, porúch technických za-

riadení a chorôb z povolania 
f/ vyhodnotenie stavu na pracoviskách, vrátane uvedenia neodstrániteľných /zostatkových/ 

ohrození, 
g/ vykonávanie previerok BOZP na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa 

v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v miestnych pravidlách a poky-
noch na zaistenie BOZP 

h/ vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok prevádzkovo-technických zariadení a 
vyhradených technických zariadení /VTZ/ 

i/ pravidelné meranie fyzikálnych a chemických škodlivín v pracovnom prostredí, 
j/ dodržiavanie plánu čistenia a údržby svietidiel, čistenia okien, ohrievacích telies, pranie, 

čistenie OOPP, čistenia hygienických zariadení, dodržiavanie plánu sanitácie škôl a 
školskej kuchyne  
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k/ vypracovanie harmonogramu odstraňovania zistených závad pri preberaní a uvádzaní do 
prevádzky nových priestorov, strojov, zariadení a technológií /laboratóriá, dielne, telo-
cvične, kotolne/ 

l/ vypracovanie harmonogramu a postupov pri odstraňovaní závad po previerkach ako aj po 
vykonaných kontrolách /IBP, ŠZD, odborovej kontrole/, 

m/ vypracovanie harmonogramu prehliadok a odborných skúšok VTZ elektrických, zdví-
hacích, tlakových plynových/ ,  

n/ vypracovanie miestnych predpisov na prevádzku VTZ, 
o/ vypracovanie harmonogramu pre zamestnávateľa na prihlásenie zamestnancov obsluhy 

na overenie spôsobilosti na obsluhu VTZ /u zariadení, kde sa to vyžaduje/ 
p/ termíny odborného čistenia, údržby a opráv VTZ /zdvíhacie zariadenia, kotlov, komíny, 

plynových sporákov strojov a p./. 
 
3. Spolupracuje pri : 

a/ školení a overovaní vedomostí a znalostí z predpisov BOZP vedúcich a ostatných za-
mestnancov /prípadne sám školí/, 

b/ vypracovaní rizikových pracovísk a zoznamu rizikových prác, 
c/ vypracovaní miestnych prevádzkových predpisov /poriadkov/ pre prevádzku, obsluhu, 

údržbu a opravu technických zariadení, 
d/ vypracovaní návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného prostredia a pracovných 

priestorov z hľadiska BOZP, technických zariadení a ustanovených pracovných pod-
mienok, 

e/ odstraňovaní zistených nedostatkov z previerok BOZP ako aj z vykonávania prehliadok 
a skúšok technických zariadení a zahrňovania opatrení investičného charakteru do plánu 
údržby a opráv a do kolektívnych zmlúv, 

f/ s komisiou BOZP, so zástupcami zamestnancov a so závodnou zdravotnou službou, 
g/ so ŠOD na BOZP, políciou, s orgánmi na ochranu zdravia, odborovými orgánmi, s or-

gánmi na ochranu životného prostredia pri ich pôsobení u zamestnávateľa, 
h/ školení zamestnancov obsluhujúcich VTZ, 

 
4. Kontroluje : 

a/ pracoviská, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky, pracovné 
postupy, usporiadanie pracovných miest a organizáciu práce, aby neohrozovali BOZP 

b/ dodržiavanie ustanovení vzťahujúcich sa na BOZP, technických zariadení a ustanovení 
pracovných podmienok, platných bezpečnostných a hygienických predpisov, príkazov a 
pokynov a oboznámenosť zamestnancov s nimi, 

c/ stav budov, pracovného prostredia, strojov, zariadení, dopravných ciest a dopravných 
zariadení, 

d/ dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri používaní a manipulácii s horľavinami, žie-
ravinami, jedmi, 

e/ zabezpečenie zvlášť nebezpečných a rizikových prác /práce vo výškach, v hĺbkach, bú-
racie práce, zváranie, niektoré druhy montážnych prác a pod./, 

f/ používanie ochranných zariadení a OOPP, 
g/ vykonávanie vstupných a periodických lekárskych prehliadok, 
h/ dodržiavanie zákazu niektorých prác ženám, tehotným a matkám do 9 mesiaca po pôro-

de a mladistvým, 
i/ či sú poverení obsluhou technických zariadení len osoby odborne spôsobilé, preukázateľ-

ne oboznámené s požiadavkami predpisov a na obsluhu technického zariadenia a zacvi-
čené, 

j/ či sú poverení prácami vo výrobe, montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkonom od-
borných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach, iba odborne spô-
sobilí zamestnanci 

k/ či zamestnávateľ zabezpečuje, aby zaškoľovaní pracovníci vykonávali na technických 
zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich odborným vedomostiam, vždy pod 
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vedením určeného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou zodpovedajúcou charakteru 
činnosti, 

l/ či v dohode medzi zamestnávateľmi, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pra-
covisku, je určený rozsah zodpovednosti na vytvorenie podmienok BOZP na tomto pra-
covisku, 

m/ protihavarijné a poplašné systémy 
 
5. Vykonáva : 

a/ vstupné školenia zamestnancov z predpisov BOZP  
b/ odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa ako aj pre ostatných zamestnancov z 

oblasti BOZP. 
 
6. Predkladá zamestnávateľovi : 

a/ pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na pracoviskách na základe operatívnych 
kontrol , 

b/ návrhy na riešenie stavu BOZP, vrátane opatrení na znižovanie prípadne odstraňovanie 
rizík pri práci, 

c/ podnety na riešenie problémov týkajúcich sa znižovania úrazovosti a vylepšovania pra-
covného prostredia, 

d/ návrhy a podklady na vypracovanie plánu ozdravných opatrení a sociálneho programu 
zamestnávateľa. 
 
7. Vedie : 

a/ evidenciu školení z oblasti BOZP: 
- zápisnice zo vstupných školení, inštruktáží nových zamestnancov 
- záznamy o zácviku zamestnancov na pracovisku, 
- záznamy z periodických školení pedagogických  pracovníkov /podľa plánu/, 
- záznamy zo školenia prevádzkových zamestnancov, 
- záznamy zo školení predlekárskej prvej pomoci, 
- záznamy zo školenia k obsluhe elektrických zariadení, 
- osvedčenia zo školenia zamestnancov obsluhujúcich VTZ, 
- záznamy zo školenia obsluhovačov kovoobrábacích a drevoobrábacích strojov, 
- záznamy zo školenia žiakov a študentov v domovoch mládeže, 
- záznamy zo školenia zamestnancov pracujúcich s jedmi a žerav., 
- záznamy a osvedčenia o školení zváračov podľa plánu školení 

b/ evidenciu VTZ-karty, VTZ plán odb. prehliadok a kontrol, plány elektroinštalácie, pro-
tokoly o prostredí, bleskozvodov  

c/ dokumentáciu z vykonania odbor. prehliadok a kontrol VTZ 
d/ dokumentáciu z vykonania odborných prehliadok prenosných el. prístrojov, spotrebičov 

/revízne karty/,  
e/ evidenciu úrazov /knihy úrazov, tlačivá/ otráv, chorôb z povolania, prevádzkových ne-

hôd a porúch technických zariadení, 
f/ rozbory pracovných a školských úrazov, 
g/ záznamy z analýzy nebezpečenstiev, zdrojov úrazov, posudzovania rizík jednotlivých 

pracovísk a na tomto základe vypracovaný zoznam OOPP , 
h/ vypracované pravidlá a pokyny pre jednotlivé pracoviská z oblasti BOZP /laboratóriá, 

dielne, telocvičňa plaváreň, plán čistenia hyg. zariadení - okien, svietidiel, ohrev. telies, 
pranie OOPP, vybavenie kútika OOPP  

i/ záznamy z operatívnych kontrol na pracovisku a o odstraňovaní závad zistených kontro-
lou  

j/ záznamy z merania škodlivín, osvetlenia, teplôt, kontroly používania OOPP, jednotlivých 
zamestnancov /ktorým boli OOPP pridelené/, 

k/ záznamy zostatkových nebezpečenstiev, rizikových prác, pracovísk, 
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l/ zoznamy zakázaných prác ženám, tehotným, mladistvým, oslobodených žiakov a študen-
tov od jednotlivých činností lekárom, 

m/ zoznam zakázaných prác a činností na škole pre všetkých zamestnancov.  
n/ záznamy z vykonaných /ročných/ kontrol rebríkov a regálov, 
o/ dokumentáciu k statickým prepočtom konštrukcií basketbalových košov, ich dynamic-

kého zaťaženia a regálov, 
p/ evidenciu zápisníc a skúškach VTZ a vydaných osvedčeniach pre obsluhu VTZ . 

 
8. Upozorňuje : 

a/ prevádzkovateľa VTZ, aby zabezpečil vykonanie prvých a opakovaných úradných skú-
šok u Technickej inšpekcie, 

b/ prevádzkovateľa na dodržanie termínov vykonania odborných prehliadok a kontrol 
technických zariadení podľa vypracovaného plánu prehliadok,  

c/ prevádzkovateľa na dodržanie termínov odstránenia závad zistených po vykonaných 
prehliadkach, kontrolách orgánmi dozoru, 
 
9/  Navrhuje : 

a/ na základe výsledkov odbornej prehliadky, opatrenia na odstránenie zistených závad a 
nedostatkov, 

b/ ihneď odstaviť tlakové zariadenie z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje 
život a zdravie zamestnancov alebo majetok zamestnávateľa, 

c/ zlepšenia pre oblasť BOZP, 
 
10/ Zúčastňuje sa : 

a/ práce v komisii BOZP ( ak je zriadená nad 100 zamestnancov ) 
b/ práce v komisii na určovanie typu prostredia jednotlivých miestností a prevádzok k vy-

pracovaniu Protokolu o prostredí,  
c/ kontrol na požívanie alkoholu na pracovisku ak ho pre túto činnosť vedúci zamestnanec 

delegoval,  
d/ verejných ročných previerok a ostatných previerok podľa plánu zamestnávateľa, 

 
11/ Ohlasuje : 
príslušným orgánom ( IBP, ZIBP, polícii,ZO OZ, zamestnávateľovi ) vznik úrazov, pre-
vádzkových nehôd ( havárií ), technických 
 
12/ Plní : 
ďalšie konkrétne povinnosti, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovaní technických 
predpisov a z prevádzkovo-bezpečnostných predpisov. 
 
 

Článok  12 
Pracovné úrazy  
 
Vymedzenie pojmu pracovného úrazu : 

1/ za pracovný úraz (PÚ) sa považuje: 
a/ akékoľvek porušenie zdravia alebo smrť, ktoré boli zamestnancovi spôsobené nezávis-

le od jeho vôle, krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri 
plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. 

b/ úraz, ktorý utrpel zamestnanec na pracovisku alebo v jeho priestoroch pri činnosti, 
ktorá súvisí s plnením pracovných úloh, alebo tiež iná osoba, ktorá sa s vedomím za-
mestnávateľa zdržiavala v jeho priestoroch, ktoré inak nie sú verejne prístupné. 

2/ Za pracovný úraz sa nepovažuje úraz, ktorý sa stal zamestnancovi na ceste do zamestna-
nia a späť. V sporných prípadoch pre prípravu podkladov pre rozhodnutie, či ide o pra-
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covný úraz alebo nie, zabezpečuje odborne spôsobilý zamestnanec poverený vedením 
agendy BOZP po konzultácii s príslušným IBP. 

3/ Pracovné úrazy podľa závažnosti sa delia na : 
a/ smrteľné pracovné úrazy (SmPÚ) sú také, ktoré spôsobili zamestnancovi smrť ihneď 

alebo kedykoľvek neskoršie, alebo nastala smrť podľa lekárskeho posudku následkom 
tohto pracovného úrazu 

b/ ťažké pracovné úrazy (ŤPÚ) sú také, ktoré majú za následok stratu orgánu (anatomickú 
alebo funkčnú) alebo také poškodenie zdravia, ktoré lekár označil za ťažké (napr. strata 
oka, poškodenie sluchu, vyvolanie potratu, otras mozgu spojený s bezvedomím, popále-
niny II. a III. stupňa a pod.) 

c/ hromadné pracovné úrazy (HPÚ) sú také, pri ktorých boli zranené najmenej 3 osoby, z 
toho aspoň jedna ťažko alebo smrteľne alebo keď bolo zranených viac ako 10 osôb, 

d/ ostatné pracovné úrazy (OPÚ) sú také, ktoré nie je možné označiť ako smrteľné, ťažké 
a hromadné. 
 
Evidencia a registrácia PÚ . 
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu a registráciu pracovných úrazov. 
1/ Evidencii a registrácii PÚ podliehajú pracovné úrazy : 

a/ zamestnancov, ktorí sú v pracovnom a inom pomere, 
b/ žiakov, študentov a konzultantov pri praxi alebo práci, ktorú vykonávajú v zmysle 

učebných plánov a osnov, 
c/ poslancov a funkcionárov zastupiteľských zborov a ostatných členov týchto orgánov a 

funkcionárov spoločenských a záujmových organizácií v priamej súvislosti s plnením 
ich funkcie, 

d/ občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pri príprave na povolanie, 
e/ občanov, ktorí pracujú u iného zamestnávateľa na základe dohôd o práci vykonávanej 

mimo pracovného pomeru alebo na dobu určitú. 
2/ Registrácii podliehajú len PÚ, ktorými bola spôsobená smrť, trvalé následky na zdraví 

alebo pracovná neschopnosť trvajúca najmenej 1 deň okrem dňa, v ktorom došlo k PÚ. 
3/ Registráciou PÚ sa rozumejú úkony, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, ak 

vznikne úraz uvedený v odseku 2, a to : 
a/ zodpovedné a spoľahlivé zistenie príčin úrazu a všetkých ďalších okolností vzniku PÚ, 
b/ spísanie záznamu o PÚ podľa výsledku zistenia vykonaného podľa písmena a/,  
c/ zabezpečenie potrebných opatrení a poučení proti opakovaniu podobných PÚ. 
4/  Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o PÚ podliehajúcich registrácii. 
5/ Prac. úrazy, ktoré síce majú všetky znaky PÚ, ale nespôsobili zamestnancovi pracovnú 

neschopnosť dlhšiu ako 1 deň mimo dňa kedy k PÚ došlo, registrácii nepodliehajú, sú 
iba evidované v knihe evidovaných úrazov. Sú to úrazy, ktoré vyžadujú len ambulantné 
ošetrenie /drobné poranenia/. Do knihy úrazov, ktorú sú povinní viesť na pracoviskách 
vedúci zamestnanci, sa zapisuje meno a priezvisko postihnutého, deň úrazu, stručný po-
pis úrazu a druh zranenia. Tieto zápisy slúžia ako podklad k spísaniu "Záznamu o úra-
ze" v prípadoch, keď sa následky úrazu prejavia až neskoršie a dodatočne spôsobia pra-
covnú neschopnosť trvajúcu aspoň 1 deň . 

6/  O PÚ, ktorými nebola spôsobená pracovná neschopnosť alebo bola spôsobená pracovná 
neschopnosť kratšia ako 1 deň, sú vedúci zamestnanci povinní viesť evidenciu v knihe 
drobných úrazov tak, aby mohla byť použitá ako podklad na stanovenie potrebných 
opatrení na neskoršie spísanie záznamu o úraze, ak sa prejavia následky úrazu neskor-
šie. Zamestnanci sú povinní hlásiť tieto úrazy svojmu najbližšiemu nadriadenému. Ak 
dôjde následne k pracovnej neschopnosti dlhšej ako 1 deň, sú vedúci zamestnanci po-
vinní postupovať ako pri úrazoch podliehajúcich registrácii. 

 
Hlásenie pracovných úrazov. 
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1/ V záujme objektívneho zistenia a vyšetrenia príčin okolností vzniku PÚ je predovšet-
kým postihnutý zamestnanec ak je toho schopný alebo zamestnanec, ktorý bol svedkom 
úrazu alebo sa o ňom dozvedel, hlásiť to svojmu vedúcemu zamestnancovi, ktorý je 
najbližším nadriadeným postihnutého. 

2/ Vedúci zamestnanec je povinný po prijatí správy o PÚ zabezpečiť ihneď ohlásenie úra-
zu: 

a/ príslušnému oddeleniu Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že v 
súvislosti s PÚ bol spáchaný trestný čin, 

b/ príslušnému orgánu hygienickej služby /pri otravách/ 
c/ príslušnej poisťovni 

 
Záznamy o pracovnom úraze. 
Záznam o PÚ spisuje priamy vedúci zamestnanca alebo tým poverená osoba /napr. bez-
pečnostný technik, bezpečnostno-technická služba/, a to v 6 exemplároch, ktoré dosta-
ne: 

a/ postihnutý alebo po SPÚ pozostalí 
b/ zamestnávateľ, 
c/ príslušná poisťovňa, 
d/ príslušný IBP /pri ŤPÚ, HPÚ, SmPÚ/, 
e/ nadriadená organizácia zamestnávateľa, 
f/ OZ PŠaV na Slovensku /pri ŤPÚ, HPÚ, SmPÚ/, 
g/ pri HPÚ aj Konfederácii OZ. 

Záznam o PÚ sa spisuje na tlačive ŠEVT-041640 V 96-56 
 
 

Článok 13 
Školské úrazy 

 
1/ Školským úrazom je úraz žiaka, ak sa stal: 

a/ pri vyučovaní alebo pri výchove mimo vyučovania na škole, školskom zariadení a pri 
výchovno-vzdelávacej činnosti a iných činnostiach organizovaných školou alebo v 
priamej súvislosti s nimi, 

b/ pri školských akciách na záchranu ľudských životov, národohospodárskych hodnôt, 
odstraňovaní príčin alebo následkov živelných pohrôm, havárií a p. 

c/ pri činnostiach, ktoré sú nie uvedené v ods. a, b, ak ich žiak vykonával na príkaz alebo 
so súhlasom učiteľa alebo iného oprávneného zamestnanca školy. 

2/  Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal u iného zamestnávateľa pri praktickom 
vyučovaní, odbornej alebo spoločensko-politickej praxi vykonávanej podľa učebných 
osnov, učebných plánov alebo pri letnej pracovnej aktivite. 
 
Evidencia školských úrazov . 
Školy vedú evidenciu všetkých úrazov, ktoré v škole nastali. Úraz sa zaeviduje do knihy 
evidovaných úrazov. V evidencii sa uvádzajú dôležité skutočnosti charakterizujúce 
úraz. /Dátum, meno poškodeného, pri činnosti, dozor konajúci učiteľ, svedkovia/. Údaje 
sa využívajú na spisovanie záznamu o školskom úraze, najmä v prípade, ak sa následky 
úrazu prejavia neskôr. Evidencia musí byť sústredená u jedného povereného zamest-
nanca školy /napr. bezpečnostného technika/. Poznatky získané z rozborov úrazovosti sa 
využívajú na odstránenie zistených zdrojov a príčin úrazov a na výchovné opatrenia. 
 
Záznam o školskom úraze. 
O školskom úraze, ktorý je dôvodom neprítomnosti v škole najmenej 3 dni, okrem dňa 
vzniku úrazu, sa spisuje záznam o školskom úraze. Záznam sa spisuje do 4 dní odo dňa 
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vzniku úrazu. Ak sa jedná o dieťa a žiaka, k jeho spísaniu sa prizve aj zákonný zástupca 
žiaka. 
Záznam sa spisuje na tlačivo "Záznam o školskom úraze". Záznam spisuje vyučujúci, 
ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, alebo triedny učiteľ. Záznam o úraze sa vy-
plňuje podľa vyhl. SÚBP č. 483 /1990 Zb.  Do klasifikácie príčin úrazov je potrebné do 
bodu 14. doplniť samovraždy a doplniť nový bod 15. Nezistené príčiny. Rezort školstva 
SR eviduje aj samovraždy žiakov a študentov. 
 
Predkladanie záznamov o školských úrazoch a štatistických znakoch. 

1. Školy a školské zariadenia spravované okresnými úradmi predkladajú záznamy o škol-
ských úrazoch do 5 dňa nasledujúceho mesiaca odboru školstva a kultúry príslušného 
okresného úradu. 

2. Školy a školské zariadenia spravované KÚ predkladajú záznamy o školských úrazoch do 
5. dňa nasledujúceho mesiaca odboru školstva a kultúry príslušného krajského úradu. 

3. Samostatné fakulty na vysokých školách, ktoré nemajú právnu subjektivitu, predkladajú 
záznamy o školských úrazoch do 5. dňa nasledujúceho mesiaca na príslušný rektorát. 

4. Okresné a krajské úrady predkladajú štatistické prehľady o ŠÚ za školský rok Ústavu in-
formácií a prognóz školstva v Bratislave. 

5. Vysoké školy predkladajú štatistické prehľady o ŠÚ za školský rok Ústavu informácií a 
prognóz školstva v Bratislave. 
 
Postup pri hlásení smrteľných, ťažkých, hromadných školských úrazoch a samovraž-
dách žiakov. 
Uvedené úrazy škola nahlasuje: 

a/ príslušnému okresnému policajnému zboru, 
b/ rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, 
c/ príslušnému okresnému a krajskému úradu - odboru školstva a kultúry, 
d/ príslušný krajský úrad Ministerstvu školstva a vedy na Slovensku, 
e/ odborovému zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, 
f/ príslušnému orgánu hygienickej služby, ak ide o náhlu priemyselnú otravu, 

 
Ak žiak alebo študent spácha samovraždu, postupuje sa podobne ako pri vyšetrovaní a hlásení 
školského úrazu a tlačivo "Záznam o školskom úraze" sa označí nápisom "Samovražda žia-
ka". 

 
Úschova dokladov o úrazoch. 
Školy uschovávajú doklady o školských a pracovných úrazoch a samovraždách žiakov päť 
rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa stal úraz a samovražda. 

 
 

Článok 14 
Hlásenie a evidencia prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických  
zariadení 

 
1. Prevádzkovou nehodou sa rozumie udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie 

osôb alebo prevádzka, pri ktorej je spôsobená škoda na majetku zrejme prevyšujúca 
100.000 Sk. 

2. Poruchou technického zariadenia sa rozumie poškodenie technického zariadenia, ktoré 
spôsobilo zastavenie alebo obmedzenia jeho prevádzky a škoda na ňom vzniknutá zrej-
me presahuje 20 000 Sk, nie však 100.000 Sk. 

3. Zamestnávateľ je povinný ihneď telefonicky, faxom alebo iným vhodným spôsobom 
oznámiť prevádzkovú nehodu /haváriu/: 
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a/ príslušnému policajnému zboru SR, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol v 
súvislosti s prevádzkovou nehodou spáchaný trestný čin. 
Príčiny prevádzkových nehôd /havárií/ alebo porúch technických zariadení zisťujú za-
mestnávatelia za účasti prizvaných vedúcich zamestnancov. 
 
 

Článok 15 
Výchova a vzdelávanie na úseku BOZP 

 
Všeobecne o výchove a vzdelávaní. 

1. Cieľom je zabezpečiť získanie potrebného súboru informácií, resp. vedomostí pre bez-
pečný výkon pracovných činností , ale aj vedomostí o zásadách bezpečného správania a 
konania zamestnancov pri práci. 

2.V podmienkach zamestnávateľa sa výchova a vzdelávanie zamestnancov o BOZP reali-
zuje formou: 

a/ vstupných školení, ktoré povinne absolvujú všetci novoprijatí zamestnanci pri nástupe 
do zamestnania pred začatím práce, 

b/ periodických školení, ktoré absolvujú všetci zamestnanci, 
c/ osobitných školení: 
ca/ pre zamestnancov vracajúcich sa na pracovisko po PÚ, ktorý si vyžiadal pracovnú ne-

schopnosť dlhšiu ako 40 kalendárnych dní, 
cb/ pri preradení na iné pracovisko, alebo ak sa mení druh, prípadne spôsob práce, 
cc/ pre zamestnancov profesií, kde sa vyžaduje v súlade s predpismi skúška pred oprávne-

ným orgánom, ktorý vydáva osvedčenie na výkon týchto činností. 
3. Obsah, rozsah a zameranie školení je obsiahnutý v Pokynoch MŠ SR č. 397/98-12, ktorý 

tvorí prílohu tejto smernice . 
4. Školenie zamestnancov vykonáva zamestnávateľ v pracovnom čase /§ 132a, ods. 8 Zák. 

NR SR č. 297/99 Z. z./ 
 
Vstupné školenie. 

1. Vstupné školenie zabezpečuje a vykonáva pre všetkých zamestnancov odborne spôsobi-
lý zamestnanec v spolupráci s personálnym oddelením v deň nástupu zamestnanca do 
práce, pred začatím práce. Obsah a rozsah školenia je obsiahnutý v Pokynoch NŠ SR č. 
397/98-12, ktoré boli schválené ÚBP SR  

2. Robotnícke povolanie 
a/ vstupné školenie týchto zamestnancov pozostáva zo vstupnej inštruktáže na pracovi-

sku. Za účasť nového zamestnanca na vstupnej inštruktáži z BOZP zodpovedá príslušný 
vedúci zamestnanec. Vstupné školenie a inštruktáž vykonáva odborne spôsobilý za-
mestnanec (technik BOZP) 

b/ po vstupnom školení absolvujú novoprijatí zamestnanci školenie na pracovisku. Priamy 
nadriadený vedúci zaradí nového zamestnanca do práce, určí pracovné miesto, druh, 
spôsob a postup práce a vykoná školenie o BOZP pri vykonávanej práci (schválené pra-
covné postupy, predpísané OOPP, zákaz niektorých činností pri práci a pod.)  

c/ o vykonanom vstupnom školení a inštruktáži na pracovisku sa vyhotoví písomný zá-
znam  

d/ v priebehu 10-30 dní (podľa obtiažnosti, zložitosti práce) od nástupu do práce sa usku-
točňuje zácvik pod dohľadom povereného skúseného zamestnanca. O priebehu zácviku 
sa vykoná záznam, kde svojím podpisom zamestnanec a zacvičovateľ potvrdí schopnosť 
samostatne pracovať pri dodržiavaní všetkých pracovných postupov, predpisov na dodr-
žiavanie BOZP  
3. Administratívne a ostatné povolania sú školené podľa pokynov MŠ SR č. 397 / 98 - 
12. 
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Periodické školenie. 
1/  Školenie vedúcich zamestnancov (štatutárov), vedúcich zamestnancov, robotnícke a 

ostatné povolania sa vykonávajú každé 2 roky. Obsah, rozsah, forma a overenie vedo-
mostí zo školenia je uvedené v Pokynoch MŠ SR č.397/98-12. 

2/  Školenie vedúcich zamestnancov vykonáva oprávnený lektor, školenie ostatných za-
mestnancov vykonáva odborný pracovník BOZP (BTS). 

3/  Dokumentácia periodického školenia zamestnancov o BOZP (prezenčné listiny, osnova 
školenia, obsah, zápisnica zo školenia, testové otázky a odpoveďové hárky) sa zakladá 
do dokumentácie BOZP, ktorú vedie odborne spôsobilý zamestnanec (BTS) 
 
Osobitné školenie zamestnancov. 

1/  Školenie zamestnancov pri nástupe do práce po pracovnom úraze s práceneschopnosťou 
presahujúcou 40 kalendárnych dní, vykoná odborne spôsobilý zamestnanec (BTS) v deň 
nástupu do práce. Obsahom školenia je poučenie o bezpečnom spôsobe práce, bezpeč-
nostných prepisoch a pokynoch pre vykonávanie prác na konkrétnom pracovisku, opat-
renia na zamedzenie podobného PÚ v budúcnosti. 

2/  Pri preradení zamestnanca na iný druh práce, iné pracovisko, zmene spôsobu práce, vy-
koná príslušný vedúci opätovné preškolenie. Obsahom poučenia je poučenie zamest-
nanca o predpisoch a pokynoch platných na novom pracovisku, o používaní OOPP. O 
školení vykoná záznam, ktorý uloží u bezpečnostného technika. 

3/  Evidenciu osobitných školení vedie bezpečnostný technik. 
 

Článok 16 
Ochrana zdravia zamestnancov 

 
Pre ochranu zdravia ľudí je vydaný zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starost-
livosti v znení neskôr vydaných právnych predpisov a zákon NR SR č. 251/1997 Z.z. 
o liečebnom poriadku v znení neskôr vydaných právnych predpisov. 
Zdravie je stav úplnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby, je 
výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálne ekonomickými, fyzikálny-
mi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia 
a spôsobom života. 
Ochrana zdravia je súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šíreniu ocho-
rení a v obmedzení ich výskytu a iných porúch zdravia, v zlepšovaní zdravia prostred-
níctvom starostlivosti o zdravé  životné podmienky, pracovné podmienky a zdraví spô-
sob života a vo výkone štátneho zdravotného dozoru. 
 
V súvislosti s ochranou zdravia sú zamestnanci povinní : 
a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia  
b) bez meškania  oznámiť ošetrujúcemu lekárovi alebo orgánu na ochranu zdravia 

všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení 
a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie 
ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci, 

c) podrobiť sa v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, le-
kárskym preventívnym prehliadkam, vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré 
nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok 
a iných prípravkov, očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii 
a karanténnym opatreniam    

 
Ako právnická osoba je povinná plniť nasledujúce úlohy : 
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a) kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného 
a pracovného prostredia, ktoré používajú pri pracovných činnostiach alebo ktoré pre 
nich vznikajú, 

b) dodržiavať schválené pracovné a technologické postupy, 
c) spolupracovať s orgánmi na ochranu zdravia a so štátnymi zdravotníckymi ústavmi 

pri plnení  ich úloh na úseku ochrany zdravia a osobám vykonávajúcim štátny zdra-
votný dozor umožniť ich výkon, 

d) uvoľňovať svojich zamestnancov na lekárske preventívne prehliadky, vyšetrenia 
a očkovania a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu v pracovnom čase, ak ich ne-
možno vykonať mimo pracovného času, 

e) zamestnávať zamestnancov s predpísanou zdravotnou a odbornou spôsobilosťou pre 
určený druh práce. 

 
Periodicita LP zamestnancov je stanovená v "Záväzných opatreniach MZ SR č.17/70" o 
posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu. 

1/  U každého zamestnanca sa musí pred uzatvorením pracovnej zmluvy posúdiť jeho spô-
sobilosť na prácu v navrhovanom odbore. Tú zamestnanec preukáže na základe vstupnej 
lekárskej prehliadky. 

2/  Periodické lekárske prehliadky sa u pedagogických a výchovných zamestnancov vyko-
návajú každé 3 roky. 

3/  Periodické prehliadky sa vykonávajú l x za rok u zamestnancov mladších ako 21 rokov 
a starších ako 50 rokov. 

4/  Mimoriadne prehliadky sa vykonávajú o.i. pred skúškou z odbornej spôsobilosti (kuriči, 
zvárači, a i.) podľa osobitných predpisov. 

5/  Náklady na periodické LP uhrádza zamestnávateľ, nie zamestnanec. 
6/  Zamestnávateľ je povinný o LP viesť zoznamy zamestnancov, ktorí podliehajú povin-

ným LP a to s potrebnými údajmi a lehotníkom. 
7/  LP sa vykonávajú v pracovnom čase.  

 
16.2 Lekárničky prvej pomoci 
 
Pre poskytnutie prvej pomoci pri vzniku pracovného úrazu sú na pracoviskách 
a školských zariadeniach umiestnené lekárničky prvej pomoci. Lekárničky prvej pomo-
ci sú rovnomerné rozmiestnené na pracoviskách školy a školských zariadeniach. Za ich 
technickú pohotovosť, resp. pre poskytovanie prvej pomoci sú zodpovední poverení 
zamestnanci. Títo zamestnanci sú pravidelne 1 x za 2 roky školení z problematiky po-
skytovania prvej pomoci. 
Všetky pracovné priestory kde sa nachádzajú lekárničky prvej pomoci sú označené bez-
pečnostnou tabuľkou.   
V dopravných prostriedkov je taktiež predpísaná lekárnička prvej pomoci, ktorej náplň 
sa v plnom rozsahu vymieňa 1 x za 3 roky a v prípade použitia zdravotníckeho materiá-
lu ihneď po použití. 
Dôležité je pravidelné doplňovanie lekárničiek prvej pomoci v intervale 1 x ročne alebo 
skôr, podľa množstva vzniknutých drobných poradení. Za doplňovanie lekárničiek sú 
zodpovední zamestnanci, ktorí sú poverení a následne odborne vyškolení pre poskyto-
vanie prvej pomoci uvedení v traumatologickom pláne.  
 
16.3 Zásady vedenia evidencie lekárničky prvej pomoci 
 
a) do záznamníka uloženého v lekárničke zapisovať každé poranenie, ktoré vznikne na 

príslušnom pracovisku – evidencia úrazov na pracovisku, 
pri odobratí lieku alebo zdravotného materiálu zapísať : 
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 dátum, meno postihnutého,  
 poranenie, dôvod, liek, pracovisko, poznámka, 

Poznámky :  
Lekárničky prvej pomoci nesmú byť uzamknuté. 
Umiestnenie lekárničiek prvej pomoci v pracovných priestoroch označených bezpeč-
nostnou tabuľkou. 
Pravidelné doplňovanie liekmi a zdravotníckym materiálom – minimálne 1 x ročne. 
Za lekárničky prvej pomoci zodpovedajú poverení zamestnanci uvedení 
v traumatologickom pláne. 
 
16.4 Ochrana nefajčiarov 
 
Pre ochranu nefajčiarov je vydaný  zákon NR SR č. 337/2004 Z.z., o ochrane nefajčia-
rov v znení neskorších zákonov, ktorého účelom je vytvoriť podmienky na ochranu ľudí 
pred vznikom závislosti na tabaku, pred škodlivými účinkami fajčenia, ktoré sú osobit-
ným druhom toxikománie a poškodzujú zdravie fajčiarov alebo aj nefajčiarov bezpros-
tredne vystavených účinkom fajčenia. 
 
Na pracoviskách sa zakazuje fajčiť : 
 
a) pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený, život, zdravie 

alebo majetok, t.j. v laboratóriách, skladoch, technologických priestoroch, kde je 
priama možnosť vzniku požiaru alebo obdobnej mimoriadnej udalosti, 

b) na schôdzach, školeniach, poradách  a rokovaniach v uzavretých pracovných prie-
storoch, 

c) na pracoviskách, kde účinkom fajčenia  sú vystavení nefajčiari, 
d) v spoločných prístupových priestoroch vyhradených pre tento účel. 

 
Za porušovanie ustanovení vyplývajúcich z uvedeného zákona ukladá kontrolný orgán 

pokuty: 
a) fyzickým osobám do 500 Sk, 
b) právnickým osobám od 500 – 100 000 Sk. 

 
 
Článok 17 
Osobné ochranné pracovné pomôcky 

 
Zásady vybavenia pracovísk osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 

1/  Zamestnávateľ je povinný vybaviť zamestnancov ochrannými prostriedkami stanove-
nými Zoznamom pracovísk, pracovných činností a povolaní, kde sa poskytujú OOPP. 
Pri posudzovaní nároku sa vychádza z konkrétnych pracovných podmienok jednotli-
vých zamestnancov na základe analýzy nebezpečenstiev a zdrojov úrazov, ktoré identi-
fikuje odborný pracovník BOZP v zmysle Vyhlášky č.377/96 Z.z. o poskytovaní OOPP. 
Zoznam OOPP môže príslušný vedúci zamestnanec na základe zistených skutočností 
rozšíriť svojím rozhodnutím.  

2/  OOPP sa zverujú zamestnancom do trvalého osobného užívania a opatery v prípade, že 
ich zamestnanci potrebujú trvalo na výkon svojej pracovnej činnosti. 

3/  Zamestnávateľ je povinný poskytnúť OOPP aj brigádnikom, zastupujúcim zamestnan-
com, pokiaľ vykonávajú práce uvedené v zozname alebo prídu do styku so zdraviu 
škodlivým prostredím alebo nebezpečím pri práci. 

4/  Zamestnancom alebo iným osobám sa nesmie namiesto OOPP poskytnúť finančná ná-
hrada namiesto požadovanej ochrany zamestnancov. 
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5/  V prípade, že sa zmenia konkrétne pracovné podmienky, pribudne nová pracovná čin-
nosť, technológia alebo nový pracovný postup v dôsledku čoho vznikne požiadavka na 
vybavenie OOPP nad rámec zoznamu - súhlas na ich poskytnutie udeľuje príslušný ve-
dúci zamestnanec. 

6/  Ak to vyžadujú hygienické a protiepidemiologické dôvody alebo dochádza k znečiste-
niu v dôsledku pracovnej činnosti, zamestnávateľ poskytuje zamestnancom uteráky, hy-
gienické, čistiace, dezinfekčné prostriedky a pod. 

7/  Právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude vykonávať dodávku tovarov alebo služieb 
zamestnávateľovi, zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona č.124/2006 Z.Z. 
o BOZP, vrátane vybavenia svojich zamestnancov príslušnými OOPP v zmysle a rozsa-
hu Vyhlášky MPSVaR SR č.377/96 Z.z. 
  
Evidencia, označovanie a kontrola OOPP. 

1/  Zamestnávateľ prostredníctvom hospodára vedie evidenciu nakupovaných, uskladne-
ných a zamestnancom poskytnutých OOPP, ako aj z rôznych dôvodov predčasne zne-
hodnotených a vyradených v dôsledku straty ich funkčnosti. 

2/  Evidencia OOPP sa vykonáva nasledovne : 
Pre každého zamestnanca sa vedie osobný list pre OOPP. V osobnom liste sa uvedie 
evidenčné číslo a meno zamestnanca, jeho pracovné zadelenie, pracovisko. Do osobné-
ho listu sa zapíše názov vydanej OOPP, doba životnosti (používania), dátum vydania. 
Prevzatie OOPP potvrdí zamestnanec svojím podpisom na osobnom liste. 

3/  Zamestnanci sú oprávnení overiť a presvedčiť sa o správnosti zápisu, najmä pokiaľ ide 
o dobu vydania OOPP a v prípade nezrovnalosti ihneď hlásiť. 

4/  Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu OOPP pred uplynutím doby životnosti, je povin-
ný vedúci zamestnanec daného pracoviska, kde sa OOPP používala, uviesť na žiadanke 
novej OOPP zdôvodnenie, za akých okolností došlo k poškodeniu alebo zničeniu a kto 
je za to zodpovedný, a navrhne pre škodovú komisiu spôsob uzavretia (náhrada resp. 
odpísanie) 

5/  OOPP, u ktorých je predpísaná pravidelná kontrola podľa STN (dielektrické rukavice, 
dielektrické galoše, ochranné pásy, laná a pod.) majú dobu životnosti závislú na výsled-
ku skúšky. Ak sa zistí, že svojou funkčnosťou nezodpovedajú daným požiadavkám, mu-
sia sa okamžite vyradiť resp. nahradiť. 

6/  Vedúci zamestnanci zabezpečia, aby sa poškodené OOPP vyraďovali protokolárne, 
škodovou komisiou. V protokole sa uvedie, ktoré OOPP sa opravia a budú sa ďalej pou-
žívať a ktoré sa vyradia ako neupotrebiteľný majetok. 
 
Poskytovanie OOPP. 

1/  Zamestnávateľ dbá a vyžaduje aby OOPP, ktoré sú jeho majetkom, používal zamestna-
nec iba pri výkone pracovných činností, na ktoré mu boli pridelené a poučí ho ako s ni-
mi odborne a hospodárne zaobchádzať. Ak vzniknú podmienky pre vybavenie zamest-
nanca OOPP (napr. rozviazanie pracovného pomeru, zmena pracoviska, zabezpečenie 
ochrany iným spôsobom), je zamestnávateľ povinný požadovať vrátenie OOPP v stave, 
ktorý zodpovedá primeranému opotrebovaniu, prípadne žiadať primeranú náhradu. Za 
škody na OOPP, ktoré zamestnanec zavinil úmyselne, nesprávnym používaním, nedba-
lým zaobchádzaním, neudržiavaním, zavinenou stratou) je zamestnávateľ povinný od 
neho vymáhať škodu náhradou podľa § 172 a nasledujúcich Zákonníka práce. 

2/  Pranie a čistenie OOPP zabezpečuje zamestnávateľ na vlastné náklady. Ak zamestnáva-
teľ nemôže čistenie a pranie zabezpečiť dodávateľskými službami, môže dohodnúť so 
zamestnancom ako mu bude zamestnávateľ refundovať náklady za pranie pracovných 
odevov. 
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3/  Drobnú, dennú údržbu (kefovanie, prišitie gombíka a pod.) je povinný zamestnanec vy-
konávať sám a zamestnávateľ mu k tomu poskytne potrebné prostriedky (kefa na šaty, 
obuv, ihla, niť, gombíky a pod.) 

4/  Zamestnanci, ktorí vykonávajú denne viac činností sú vybavení OOPP tak, aby bola za-
chovaná požiadavka vyššieho stupňa ochrany. Pri viacnásobnom nároku na jednotlivé 
druhy OOPP môže tieto obdržať len jedenkrát. 
 
 
 
Zodpovednosť vedúcich a ostatných zamestnancov. 

1/  Vedúci zamestnanci v rozsahu svojej pôsobnosti plne zodpovedajú za správne plánova-
nie, objednávanie, hospodárenie s OOPP, za správne vybavenie zamestnancov, čistenie, 
údržbu a uloženie v priestoroch zamestnávateľa. 

2/  Všetci zamestnanci, ktorým boli poskytnuté OOPP, zodpovedajú za ich správne a hos-
podárne využívanie podľa ich funkčných vlastností a pre práce na ktoré im boli poskyt-
nuté, a za pravidelné denné vykonávanie drobnej údržby. poškodenie OOPP je povinný 
zamestnanec ihneď oznámiť svojmu nadriadenému. 

3/ Za stratu OOPP, ktoré zamestnávateľ zveril zamestnancovi, zodpovedá zamestnanec 
podľa § 172 a nasledujúcich ZP, pokiaľ nepreukáže, že škodu nezavinil. 
 
Hospodárenie s OOPP. 

1.  Zamestnávateľ poskytuje OOPP podľa vlastného zoznamu bezplatne, pri zachovaní 
prísnej hospodárnosti. Sleduje náklady na OOPP, vykazuje ich nákup a spotrebu. 

2.  Zamestnávateľ prehodnocuje a aktualizuje vypracovaný zoznam OOPP najmenej 1 x 
ročne, pričom zohľadňuje: 

a/ rozbor príčin pracovných úrazov, 
b/ technický stav pracovísk, s nimi súvisiace činnosti a výkon práce, 
c/ požiadavky vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov, 
d/ požiadavky orgánov ŠOD, hygienickej služby, odborových orgánov. 

V prípade akýchkoľvek zmien pracovných činností, alebo objavení sa iného nebezpečia 
pri pracovnej činnosti, zabezpečia vedúci pre zamestnancov OOPP bežným spôsobom. 

3. V prípade, že OOPP nestratili svoju funkčnú spôsobilosť ani po uplynutí doby životnos-
ti, môžu sa aj naďalej ponechať v užívaní, dokiaľ nestratia svoju funkčnú spôsobilosť. 

 
 

Článok 18 
Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariade-
ní 
 
Vyhláška SÚBP č. 59/82 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie BOZP 
a technických zariadení platí pre výrobnú i nevýrobnú  sféru. 

 
Všeobecné požiadavky bezpečnosti práce 
 
a) technická dokumentácia pre výrobu, prepravu, montáž, prevádzku, údržbu a opravy 

strojov a technických zariadení a tiež technická dokumentácia technológií musí ob-
sahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce. Neoddeliteľnou súčasťou tech-
nickej dokumentácie musia byť zásady vykonávanie kontrol a odborných prehliadok 
/revízií/, 

b) o strojoch, technických zariadeniach a technológiách sa musia viesť predpísaná pre-
vádzková technická dokumentácia, 
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c) zmeny na strojoch, technických zariadeniach a technológiách sa musia vyznačiť 
v ich technickej dokumentácii, 

d) stroje a technické zariadenia sa môžu uviesť do prevádzky len vtedy, ak zodpoveda-
jú ustanoveným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok, a revízií,   

e) počas prevádzky strojov a zariadení sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané 
kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy, 

f) pracoviská, stroje a technické zariadenia s nebezpečenstvom ohrozenia zamestnan-
cov musia byť vybavené bezpečnostným označením prípadne  signalizačným zaria-
dením (bezpečnostné farby, značky a tabuľky, svetelné a akustické signály) bezpeč-
nostné označenia a signály nenahrádzajú ochranné zariadenia a musia sa dať 
rozpoznať, 

g) výrobné a prevádzkové priestory, pri ktorých v dôsledku horľavín a i iných médií je 
zvýšené nebezpečenstvo výbuchu a havárií, musia byť uvedené konkrétne opatrenia 
na likvidáciu následkov výbuchu a havárie. 

 
18.1 Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných  
a zdravotných požiadavkách na pracovisko     

 
Toto nariadenie bližšie špecifikuje všeobecnú povinnosť zamestnancov upravenú zákonom 
o BOZP – zabezpečovať aby pracoviska a usporiadanie pracovných miest neohrozovali bez-
pečnosť a zdravie zamestnancov. NV vymedzuje pracovisko ako miesto, ktoré je určené na 
výkon práce zamestnancov a akékoľvek iné miesto v pracovných priestoroch, ku ktorému má 
zamestnanec prístup počas svoje práce. V zmysle všeobecných požiadaviek na zaistenie 
BOZP zamestnancov je nutné zabezpečiť pracovisko tak aby : 

 prístupové cesty k núdzovým východom a samostatné núdzové východy boli trvalo 
volné a mohli sa kedykoľvek používať, 

 sa vykonávala údržba pracoviska a aby každá zistená závada, ktorá má vplyv na 
BOZP zamestnancov sa čo najskôr odstránila, 

 pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenie sa pravidelne čistili a udržiavali tak, 
aby zodpovedali primeranej úrovni hygieny, 

 bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu sa pravidelne udržiavali 
a kontrolovali s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť. 

 
Ustanovenia  o informovaní zamestnancov a o účasti zamestnancov na riešení proble-
matiky upravenej nariadením vlády sú v súlade so zákonom. 
 

18.2 NV SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadav-
kách pri práci s bremenami 
 

Predmetom úpravy tohto nariadenia vlády sú minimálne požiadavky na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci s bremenami, pri ktorej je riziko poškodenia podpornopohy-
bovej sústavy  chrbtice zamestnancov. Nadväzuje na povinnosť zamestnávateľa uvede-
nú v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP. Zabezpečiť posudzovanie individuálnych 
možností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami. 
Nariadenie vlády špecifikuje ďalšie povinnosti zamestnávateľa na zaistenie BOZP za-
mestnanca. 

 
a) tam kde je to možné odstraňovať prácu s bremenami zavádzaním mechanických za-

riadení 
b) v prípade že je práca s bremenami nevyhnutná – vykonať také opatrenia aby sa vy-

lúčilo alebo znížilo riziko poškodenia zdravia vo vzťahu : 
 k faktorom súvisiacich s rizikom poškodenia zdravia pri práci s bremenami 

(vlastnosti bremena, fyzická námaha, pracovné prostredie), 
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 individuálnym rizikovým faktorom, ktorými sú fyzická a zdravotná nespô-
sobilosť zamestnanca uskutočňovať príslušný pracovný úkon, nevhodná 
obuv a odev a iné osobné vybavenie, absencia zodpovedajúcich primera-
ných vedomostí a zácviku, 

 zohľadniť smerné hmotnostné hodnoty  zdvíhaných a prenášaných bremien 
oboma rukami  

Osobitný význam majú povinnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonať ešte pred začatím 
prác. Týkajú sa posúdenia a vyhodnotenia zdravotných a bezpečnostných podmienok daného 
druhu práce, vykonávanie potrebných opatrení na vylúčenie alebo zníženie rizika poškodenia  
zdravia, zabezpečenie lekárskych prehliadok a posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnan-
cov na výkon kontrolnej činnosti. 
 
18.3 NV SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadav-
kách pri práci so zobrazovacími jednotkami 
 
V predmete úpravy je definovaný pojem zobrazovacej jednotky, ktorou sa rozumie zariadenie 
s obrazovkou na znázornenie abecedno-číslicových alebo grafických znakov bez ohľadu na 
použitý spôsob zobrazovania a súčasne sú taksatívne   vymenované zariadenia s obrazovkou, 
na ktoré sa nariadenie vlády nevzťahuje. 
Zásadný význam so zobrazovacou jednotkou  je povinnosťou zamestnávateľa analyzovať 
pracovné podmienky a hodnotiť podmienky na zaistenie BOZP osobitne z hľadiska : 
 záťaž zraku, 
 záťaže podpornopohybovej sústavy, 
 neuropsychického stresu. 

 
V nadväznosti na vykonanú analýzu zamestnávateľ určí režim práce a odpočinku s cieľom 
znížiť pracovnú záťaž a zabezpečí informovanie zamestnancov, ktorí používajú zariadenia so 
zobrazovacou  jednotkou ako podstatnú časť svojej práce, o všetkých vykonaných opatreniach 
na ich pracovisko.  
Špecifické práce so zobrazovacou jednotkou si vyžiadali osobitné ustanovenia týkajúca sa : 
 práva zamestnanca na primerané skríningové vyšetrenie očí a zraku, 
 poskytovanie komplexného oftalmologického vyšetrenia, 
 poskytnutie špeciálnych korekčných prostriedkov v prípade, ak nemožno použiť bežné 

korekčné prostriedky, ktoré sa používajú mimo práce so zobrazovacou jednotkou. 
 
18.4 NV SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia symbolov 
a signálov na zaistenie BOZP 
 
Nariadenia vlády so svojim predmetom úpravy nadväzuje na zákon  NR SR č. 124/2006 Z.z. 
o BOZP, ktorý v rámci oboznamovania a informovania zamestnancov ukladá zamestnávate-
ľovi povinnosť – označovať zreteľne pracoviska a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo po-
škodiť zdravie zamestnanca a používať označenie, symboly a signály na zaistenie BOZP. 
Z pôsobnosti nariadenia vlády je vyňaté označenie nebezpečných látok a prípravkov, výrob-
kov  a zariadení, ktoré sa uvádzajú na trh, ak to osobitný predpis priamo neustanovil 
a označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej platbe, 
námornej platbe a leteckej doprave. 
Povinnosť zamestnávateľ zabezpečiť bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku 
a podľa nariadenia vlády uplatní vtedy ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne 
znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi použí-
vanými v organizácii práce.  
K bezpečnostného a zdravotnému označovaniu používanému na pracovisku sa viažu ďalšie 
povinnosti zamestnávateľa ustanovené zákonom najmä : 
 kontrola prítomnosti označenia, 
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 zisťovanie nebezpečenstva a ohrozenia a posudzovanie rizika, 
 poskytovanie informácií zamestnancom,  príslušnému odborovému orgánu a zástupcom 

zamestnancom o vykonaných opatreniach týkajúcich sa bezpečnostného a zdravotného 
označenia  

 
Osobitnou povinnosťou zamestnávateľa podľa § 4, ods.3, NV je vydať pokyny na pou-
žívanie bezpečnostného a zdravotného označenia na pracovisku, ktoré vysvetľujú výz-
nam označenia, najmä toho, ktoré označuje slová a ktoré prikazuje všeobecný spôsob 
správania.  
Podstatnou časťou nariadenia vlády sú prílohy, ktorými  sa určujú : 
 všeobecné minimálne požiadavky na bezpečnostné a zdravotné označenie, 
 všeobecné minimálne požiadavky na značky, 
 minimálne požiadavky na označenie nádob a potrubí, 
 minimálne požiadavky na označenie umiestnenie požiarnotechnického zariadenia, 
 minimálne požiadavky na označenie prekážok, nebezpečných miest    

                  a komunikácií, 
 minimálne požiadavky na svetelné označenie, 
 minimálne požiadavky na akustické signály, 
 minimálne požiadavky na slovnú komunikáciu, 
 minimálne požiadavky na ručné signály.  
 
 

Článok 19 
Bezpečnosť pri práci 

 
19.1 Práca v kanceláriách 

1. Pracovníci predchádzajú úrazom tým, že svoju prácu vykonávajú starostlivo, s rozva-
hou, správajú sa obvyklým spôsobom a sú na prácu primerane vystrojení (vhodná 
obuv). 
2. Poškodený nábytok, ktorý vytvára zdroj úrazu sa nesmie používať. Na stoly, stoličky 
a iný kancelársky nábytok sa nesmie vystupovať, je zakázané hojdať sa na stoličkách. 
3. Koberce a rohože na čistenie obuvi musia byť fixované. 
4. Padnuté veci na zem sa musia ihneď zodvihnúť, rozliatu tekutinu treba utrieť. 
5. Zásuvky na nábytku nenechávať otvorené. 
6. Skrinky musia byť stabilizované s rukoväťami na dvierkach, aby sa zabránilo zachy-
teniu prstov. 
7. Ťažší materiál ukladať do skríň v spodnej časti. 
8. Každý pracovník obsluhujúci elektrické zariadenie (počítač, kopírku, el. písací stroj, 
varič), musí byť preukázateľne poučený o obsluhe a poskytovaní prvej pomoci pri úraze 
el. prúdom. 
9. Prenášať el. prístroje pod napätím, ktoré nie sú na túto prácu prispôsobené, je zakáza-
né. 
10. Pri výmene žiarovky v stolovej lampe sa musí el. šnúra vytiahnuť zo zásuvky. 
11. Pri obsluhe el. zariadení musia byť suché ruky. 
12. Dotýkať sa živých nekrytých častí el. zariadení, opravovať ich, je zakázané 
13. Pohyblivé a poddajné el. prívody sa musia klásť bezpečne, aby sa nemohli mecha-
nický (chôdzou, stoličkou) poškodiť, aby nedošlo ku skráteniu žíl. Predlžovacie šnúry 
sa môžu používať len tie, na ktorých bola vykonaná odborná prehliadka. Každé poško-
denie prípojnej šnúry sa musí ohlásiť vedúcemu a nesmie sa ďalej používať. 
14. Pri odchode z pracoviska je posledný odchádzajúci povinný presvedčiť sa, či sú 
vypnuté všetky el. zariadenia. 
15. Po chodbách a schodištiach sa nesmie behať, pozor si treba dávať na otváranie dverí 
a v blízkosti rohov budov. 
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16. Na schodišti nemajú byť zrkadlá. 
17. Prvý a posledný schod ramena schodišťa musí byť farebne odlíšený od okolitej po-
dlahy. 
18. Gumové nástupnice schodov nesmú byť poškodené, uvoľnené. 
19. Debny, skrinky, prístroje alebo iný materiál sa nesmie skladovať v priechodových 
miestach alebo uličkách. Minimálna šírka uličky musí byť 0,8 m. 
20. Dvere núdzových východov sa nesmú uzamykať. S núdzovými východmi musia byť 
zamestnanci oboznámení. 
21. Pri práci treba dbať na požiarnu bezpečnosť. 
22. Kancelárske priestory sa musia dostatočne vetrať (kopírky, opravné laky, preklepo-
vý papier, fixy). 
23. Pri práci s chemikáliami sa musia použiť rukavice. 
24. Používať prenosné ohrievače sa môžu len tie, ktoré sú schválené a povolené. Nesta-
vať ich tak, aby prúd vzduchu priamo sálal na pracovníka. 
25. Pracoviská so zobrazovacími jednotkami sa nesmú inštalovať za sebou v rade (žia-
renie zo zadnej strany monitora). Monitor má byť umiestnený tak, aby horný okraj ak-
tívnej plochy obrazovky bol vo výške očí pracovníka. Optimálna vzdialenosť očí od 
monitora je 60 cm. Predloha má byť umiestnená na držiaku vedľa monitora. Držiak na 
dokumenty musí byť stabilný, regulovateľný a umiestnený tak, aby boli minimalizované 
nevhodné pohyby očí a hlavy. 
26. Súvislú prácu treba pri obrazovke prerušiť po dvoch hodinách s prestávkou, alebo 
zmenou práce minimálne na 15 min. 

 
19.2. Práca v prevádzkových priestoroch 
 
Plošné a priestorové pomery pracovísk. 
l. Podlahy, cesty, komunikácie. 
- podlahy, cesty, komunikácie nesmú byť klzké, nesmú sa umývať počas premávky detí po 
chodbách, musia byť rovné, nepoškodené, podlahovina neprešľapaná, aby nedošlo k zakopnu-
tiu. 
- za náľadia, alebo snehu musia byť komunikácie očistené a posypané. 
- vyvýšené, alebo znížené miesta na komunikáciách musia byť farebne označené. 
- ku chôdzi, výstupom a zostupom sa musia používať len k tomu určené cesty, schodištia, 
rebríky, brány, dvere. 
- všetky komunikácie musia zostať voľné. 
 
Práca s ručnými nástrojmi, náradím a pomôckami 
- zamestnanci sú povinní používať na prácu len náradie, nástroje a pracovné pomôcky zodpo-
vedajúce svojím stavom a vyhotovením požiadavkám bezpečnosti práce 
- zamestnávateľ pravidelne kontroluje stav náradia, nástrojov, pracovných pomôcok. Poško-
dené náradie musí byť z práce vyradené 
- ostré, špicaté náradie sa nesmie prenášať, prevážať iba v obaloch alebo v púzdrach 
- násady nástrojov (nožov, skrutkovačov, pilníkov, dlát a pod.) musia byť správne nasadené a 
zaistené proti vypadnutiu 
- pri použití nástrojov, náradia a pomôcok, keď hrozí poranenie očí, musia sa použiť ochranné 
okuliare, pri ohrození rúk ochranné rukavice 
 
Kladivá 
- kladivá musia byť na násadách zaistené zaklinovaním 
 
Sekáče 
- sekáče nesmú byť kratšie ako 150 mm a nesmú mať na ploške ostrapy 
 
Maticové kľúče 
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- veľkosť kľúča musí zodpovedať veľkosti matice-skrutky. Predlžovať kľúče rúrkou, alebo 
pákou a úderom kladiva na kľúč, je zakázané 
- povoľovať hrdzavé a zapečené spoje z rebríka, je zakázané 
 
Mechanické ručné náradie 
- pracovník musí mať upnutý odev, rukávy, manžety, nohavice, obutú pracovnú obuv. 
- zoraďovať, čistiť, mazať sa môžu mechanické nástroje len za kľudu a pri odpojení prívodu 
el. prúdu 
- opravu el. náradia môže vykonávať len poverený pracovník s príslušnou elektrotechnickou 
kvalifikáciou 
 
Prenosné elektrické náradie 
- v prevádzke sa môže používať len prenosné el. náradie schváleného typu, ktoré zodpovedá 
príslušným normám 
- s prenosným el. náradím môžu pracovať len zamestnanci, ktorí boli oboznámení s bezpeč-
nými pracovnými metódami, bezpečnostnými predpismi pre prácu s elektronáradím, s postu-
pom pri poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch el. prúdom a s návodom na obsluhu 
- elektronáradie môže byť pracovníkovi vydané až po preskúšaní správneho stavu a chodu 
tzv. rýchlou skúškou 
- pri používaní prenosného el. náradia treba prihliadať na nepriaznivý vplyv prostredia. 
Ochrana pracovníka musí byť zabezpečená podľa STN 33 2010 
- pri prerušení práce s elektronáradím musí byť jeho chod zastavený, pri prerušení dodávky el. 
prúdu alebo vzdialení pracovníka z pracovného miesta musí byť elektronáradie odpojené od 
siete 
- prívodné a predlžovacie káble sa nesmú nechávať voľne ležať na zemi, ale musia byť zave-
sené v bezpečnej výške, môžu sa uložiť medzi dosky alebo prekryť mostíkom 
- prívodné a predlžovacie káble sa musia chrániť pred mechanickým poškodením, chemiká-
liami, ohybom a horúcimi predmetmi. Poškodená izolácia káblov sa nesmie opravovať izo-
lačnou páskou 
- pri práci s elektronáradím musia pracovníci používať OOPP podľa druhu ohrozenia 
- elektronáradie sa nesmie zdvíhať, alebo spúšťať za prívodné káble 
- zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných revízií el. prenosného nára-
dia podľa predpisov 
 
Rebríky 
- rebríky sa môžu používať len na výstup, zostup a výkon jednoduchých krátkodobých prác 

len tam, kde je dostatok miesta na ich bezpečné postavenie (70 cm od chrbta výstupu) a 
predmetmi práce  

- na rebrík smie vystupovať len jedna osoba, je zakázané vystupovať osobám za sebou 
- stavať rebrík pred neuzamknuté, nezabezpečené dvere proti otvoreniu je zakázané 
- na jednoduchý rebrík sa môže vystúpiť do 80 cm od jeho horného konca, na dvojitom rebrí-
ku do 50 cm od horného okraja 
- pri práci na rebríku nad 5 m musí byť pracovník zabezpečený lanom, bezpečnostným pásom 
proti pádu o pevnú časť konštrukcie 
- rebríky chybné, vykývané, bez spojovacej retiazky sa nesmú používať 
- zamestnávateľ je povinný kontrolovať raz za rok všetky rebríky podľa zoznamu (pevnosť, 
pružnosť, stabilita, stav priečok, poškodenie povrchu, hladkosť) o čom sa vykoná písomný 
záznam 
- na rebríku je zakázané odpočívať, jesť, používať rebrík ako lavičku 
- jednoduché rebríky sa stavajú v sklone 1 : 3 (pomer vzdialenosti od pevnej opory-steny k 
výške rebríka  
 
19.3  Bezpečnostné predpisy pre prácu na obrábacích strojoch 
Všeobecne o BOZP na strojoch : 
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1/ Pracovať na strojoch môžu len osoby staršie ako 18 rokov, vyučené v príslušnom odbore, 
alebo ktoré boli pre príslušný druh prace zamestnávateľom zaškolení v zmysle § 142 ZP, ich 
vedomosti boli overené a bolo im vydané Poverenie na obsluhu patričného stroja 2/ Pracovní-
ci v priebehu zaškoľovania musia pracovať tak dlho pod vedením inštruktora, až tento potvr-
dí, že pracuje bezpečne podľa návodu na obsluhu a bezpečnostných predpisov. 
3/ Pre pracovisko, kde sa uvedené strojné zariadenie používa, je nutné vypracovať plán tech-
nických kontrol so zreteľom na bezpečnosť práce a to vo forme Knihy prevádzky a údržby 
stroja, do ktorej sa musia všetky kontroly ako aj opravy a údržba a poruchy evidovať. 
4/ Všetky stroje s kotviacimi otvormi musia byť upevnené o podložku proti pohybu, vibrácii a 
otrasom. 
5/ Pracovisko obsluhy musí byť dokonale presvetlené denným svetlom a vhodným umelým 
osvetlením pri zníženej viditeľnosti. 
6/ Podlaha stanovišťa obsluhy musí byť rovná, nešmykľavá a dokonale udržovaná v čistote. 
7/ Opravy a závady na strojnej a elektrickej časti stroja môžu vykonávať len osoby na to 
oprávnené a určené. 
8/ Po skončení práce na stroji, stroj musí byť zabezpečený (uzamknutý) pred zneužitím ne-
oprávnenými osobami (žiakmi a pod.) 
9/ Každý stroj musí mať technickú dokumentáciu (návod na obsluhu, údržbu, bezpečnostné 
predpisy, plán kontrol, mazanie a pod.) 
 
19.4  Kovoobrábacie stroje ( STN 20 0700 ) : 
Všeobecné ustanovenia : 
- podlaha v mieste obsluhy stroja musí byť izolovaná proti vlhku a chladu a umožňovať pre-
padávanie kovových triesok (drevený rošt) 
- použité čistiace prostriedky (vlna, handry) musia byť odkladané do uzavretých kovových 
nádob (vyprázdniť po každej zmene) 
- obrábacie stroje musia byť umiestnené od stien, stĺpov alebo okolitých strojov min. 0?6 m a 
v mieste obsluhy 1 m 
- na stroji sa musí pracovať len spôsobom, ktorý je na návode na obsluhu označený ako 
správny a bezpečný 
- na všetkých ovládačoch stroja musí byť na štítku zreteľne označený ich účel a funkcia, hlav-
ný vypínač musí byť označený červenou farbou 
- pred opravou treba zabezpečiť stroj proti samovoľnému spusteniu alebo spusteniu neopráv-
nenou osobou (uzamknutím spínačov alebo odmontovaním hnacieho remeňa), na spúšťacom 
zariadení musí byť viditeľne upevnená tabuľka s nápisom "Nezapínaj, na stroji sa pracuje" 
- pri odstraňovaní triesok sa musia používať predpísané pracovné pomôcky (háčik) 
- ak nie je stroj vybavený ochranným zariadením proti odletujúcim trieskam, musia sa pri prá-
ci používať vhodné ochranné pracocné prostriedky 
- obsluha stroja musí používať pracovný odev bez voľne vlajúcich častí, na hlave musí mať 
čiapku alebo šatku uviazanú tak, aby vlasy nevyčnievali, pracovný plášť sa nesmie používať 
- obsluha nesmie pracovať v otvorenej alebo plátenej obuvi, za chodu stroja nesmie používať 
rukavice, pri obsluhe stroja pracovník nesmie mať prstene, retiazky, náhrdelníky, viazanky, 
šále, náramkové hodinky 
 
Brúsky ( STN 20 0717 ) 
- na vhodnom mieste brúsky musí byť trvale označený smer otáčania brúsneho kotúča, brú-
siaci nástroj musí byť zabezpečený proti samovoľnému uvoľneniu vretena alebo upínacieho 
zariadenia 
- brúsky s obvodovou rýchlosťou nad 10 m/s musia mať bezpečný ochranný kryt chrániaci 
obsluhu pred prachom, úlomkami, pri roztrhnutí kotúča a pod. ( STN 20 0707 ) 
- výmenu brúsneho kotúča môže vykonávať len poverený pracovník, pri skúšobnom chode 
nového brúsneho kotúča sa nikto nesmie zdržiavať v ohrozenom priestore 
- obvodová medzera medzi vnútorným okrajom krytia brúsnym kotúčom môže byť max. 6 
mm, po opotrebení kotúča je potrebné nastaviť medzeru hradítkom alebo obvodovým krytom 
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- pri jedno a dvojkotúčových stojanových brúskach ktoré nemajú odsávanie brúsneho prachu, 
musí byť brúsny prach zvedený do nádoby s vodou 
 
Vŕtačky ( STN 0708 ) 
- vreteno musí byť zabezpečené proti samovoľnému posunu do dolnej polohy 
- vŕtaný predmet musí byť vhodne zabezpečený proti potočeniu (zverákom, svorkami, upína-
cími skrutkami), pridržiavať pri vŕtaní obrobok je zakázané 
- pri stojanových vŕtačkách musí byť voľne prístupná časť vretena nad vreteníkom zakrytá 
- ak je obsluha vŕtačky ohrozená trieskami alebo reznou kvapalinou, musí používať okuliare 
alebo priehľadný kryt (štít) 
- je zakázané odstraňovať triesky holou rukou alebo vyfukovaním ústami, na odstraňovanie 
triesok z nebezpečného pracovného priestoru za chodu vretena sa musia používať vhodné 
prac. pomôcky 
 
Mechanické nožnice ( STN 21 0740 ) 
- na viditeľnom mieste nožníc musí byť štítok označujúci najväčšiu dovolenú hrúbku striha-
ného materiálu alebo strižnú silu 
- ovládacia páka ručných tabuľových a pákových nožníc musí byť v hornej polohe zabezpe-
čená proti samovoľnému sklopeniu 
- ovládacia páka a protizávažie musia byť natreté výstražnou oranžovou farbou 
 
Strojná píla na kov ( STN 20 0723 ) 
- píla musí mať prestaviteľnú podperu na podopieranie dlhého rezaného materiálu 
- kotúčová píla musí mať stierač triesok, ktorý ich spoľahlivo odstraňuje z medzier medzi 
zubami kotúča 
- je zakázané odkladať náradie alebo pomôcky v okolí zariadenia na upínanie materiálu 
- opotrebované upínacie čeľuste sa musia vymeniť 
- pílové pásy natrhnuté, vylámané, zohnuté a prehriate je zakázané používať 
- rezať príliš otupeným pílovým kotúčom je zakázané 
 
Fréza ( STN 20 0711 ) 
- fréza musí mať ochranný kryt zamedzujúci prístupu k tej časti nástroja, ktorá nie je v styku s 
obrobkom, alebo kryt zabraňujúci prístupu do nebezpečného pracovného priestoru stroja 
- manipulácia s nástrojmi (zoraďovanie, výmena), upínanie a výmena obrobkov sa môže vy-
konávať len za kľudu vreteníka a upínacieho stola 
- pred začiatkom práce stroja musia byť z povrchu upínacieho stola odstránené všetky voľne 
ležiace predmety 
- vyčnievajúca časť vreteníka, ktorá je v dosahu obsluhy, musí byť zakrytá vhodným krytom 
- pri výmene obrobkov je obsluha povinná odsunúť stôl s obrobkom do bezpečnej vzdialenos-
ti od nástroja 
 
Sústruhy hrotové ( STN 20 0701 ) 
- vreteníku sústruhu musí byť pripevnený štítok s vyznačením najvyšších dovolených otáčok 
vretena, ktoré je možné zaradiť pri použití upínacej dosky 
-sústruh musí mať ochranné zariadenia proti odlietávajúcim trieskam 
- je zakázané upínať skľučovadlá len čeľusťami upínacej dosky 
- materiál vyčnievajúci z konca vretena musí byť zakrytý po celom obvode a dĺžke 
- je zakázané ručne pilovať a leštiť upnuté obrobky, ktoré majú vyštiepujúce časti, výrezy 
alebo drážky 
- pri obrábaní dlhých a tenkých súčiastok sa musia používať opierky 
- tyčový materiál pre obrábanie musí byť vopred dostatočne vyrovnaný 
 
Drevoobrábacie stroje ( 49 6100 ) 
Všeobecné ustanovenia : 
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- na stanovisku obsluhy stroja musí byť vyvesený návod na obsluhu 
- stroje musia byť' umiestnené od stien, stĺpov alebo vedľajších strojov vo vzdialenosti min. 
0,6m, v mieste obsluhy 1 m 
- komunikácie v dielňach musia byť zreteľne farebne odlíšené bielou alebo žltou farbou - čia-
rou šírky 10 cm od ostatných plôch, nesmú sa zužovať skladovaním i výrobkami, materiálom 
a pod. 
- podlaha v mieste obsluhy musí byť rovná, čistá, nešmykľavá a nezatarasená materiálom 
- stroje vrátane ich el. zariadení môžu byť uvádzané do prevádzky až po vykonaní predpísa-
ných technických skúšok a revízií 
- pri kombinovaných a združených strojoch musí byť nepoužívaný nástroj vyradený z pre-
vádzky demontovaním alebo zakrytím 
- stroj musí mať zariadenie k vypnutiu stroja, ovládateľného z miesta obsluhy (stop tlačidlo) 
- zabezpečovacie zariadenie musí zabrániť preťaženiu alebo poškodeniu jednotlivých častí 
stroja, ak na stroji takéto zariadenie nie je, musí byť na stroji štítok s vyznačením najvyššieho 
povoleného zaťaženia (najvyššie otáčky, hmotnosť, rozmer obrobku) 
- ochranné zariadenie musí byť v prevádzky schopnom stave a nesmie sa odstraňovať, kým je 
stroj v chode 
- všetky pohybujúce sa časti stroja, okrem činnej časti nástrojov musia byť vybavené ochran-
ným krytom, alebo chránené konštrukciou stroja 
- výrobca musí na rezných nástrojoch trvalým spôsobom vyznačiť najvyššie prípustné otáčky 
nástroja 
- nebezpečné miesta na strojoch musia byť trvale označené výstražnou bezpečnostnou farbou 
- rotujúce nástroje musia byť zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu 
- na stabilných strojoch, ktoré trvale pracujú v uzavretých priestoroch, musí byť inštalované 
odsávacie zariadenie alebo mechanické odstraňovanie odpadu 
- stroje s ručným posunom materiálu musia mať zariadenie proti nebezpečnému vymršteniu 
obrábaného materiálu (spätný vrh) 
- vodiace pravítko musí byť pri rezaní pevne upnuté 
- pri osvetlení strojov, ktorých časti sa otáčajú, sa musí zabrániť stroboskopickému javu 
- mazacie miesta na strojoch musia byť výrazne farebne vyznačené 
- stroj alebo jeho časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej 
strate napätia v sieti 
- v prípadoch náhodných skratov v riadiacich obvodoch nesmi dôjsť k samovoľnému spuste-
niu stroja 
-poruchu na stroji musí obsluha ihneď ohlásiť vedúcemu pracoviska, do odstránenia poruchy 
sa na stroji nesmie pracovať 
- čistiť, mazať, odstraňovať prevádzkové poruchy a vykonávať iné manipulácie na stroji je 
možné len keď je nástroj v kľude 
- materiál sa nesmie prisúvať k nástroju skôr ako tento dosiahol stanovenú obrábaciu rýchlosť 
- obrábaný materiál sa nesmie tlačiť k nástroju priamo telom 
- pri dorezávaní materiálu a pri rezaní valcovitého alebo drobného materiálu sa musí pracovať 
len s určenými pracovnými pomôckami alebo prípravkami 
- dobeh otáčajúcich sa nástrojov sa po vypnutí stroja nesmie skracovať brzdením rukami, tla-
kom dreva alebo iným nevhodným spôsobom 
- pri obrábaní materiálu dlhšieho ako je dĺžka pracovného stola sa musia použiť oporné sto-
janky 
- čistenie stroja a odstraňovanie odpadu sa nesmie vykonávať za chodu a dobu pracovného 
nástroja bez vhodnej pomôcky (latka) 
- obsluhovateľ sa nesmie vzdialiť od stroja, ak stroj nevypol a pracovný nástroj sa nezastavil 
- obsluha musí používať tesne priliehajúci pracovný odev, manžety rukávov a nohavíc musia 
byť upnuté a blúza zasunutá do nohavíc 
- na drevoobrábacích strojoch môžu samostatne pracovať len osoby odborne vyškolené, zdra-
votne spôsobilé a zapracované 
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Kotúčová píla ( STN 49 6105 ) 
- nesmú sa používať viditeľne poškodené alebo prehriate pílové kotúče 
- ochranný kryt pílového kotúča musí chrániť obsluhu proti jeho roztrhnutiu, pred odletujúcim 
dreveným odpadom i pred náhodným dotykom s ozubením pílového kotúča 
- dĺžka pracovného stola pred pílovým kotúčom nesmie byť menšia než priemer namontova-
ného kotúča, min. však 50 cm 
- pri rezaní dreva po vláknach s ručným posunom materiálu musí byť na píle namontovaný 
rozovierací klin, jeho vrchol nesmie byť nižší ako 5 mm pod vrcholom ozubenia pílového 
kotúča, nad doskou pracovného stola musí byť vždy nastavený na vzdialenosť min. 10 mm od 
ozubenia pílového kotúča 
- stolové kotúčové píly s ručným posuvom musia mať hornú časť pílového kotúča vyčnieva-
júcu nad rovinou stola a pri reze nad rezným materiálom zakrytú ochranným krytom, jeho 
šírka musí byť taká, aby sa pri prípustnom vychýlení krytu 5 mm na každú stranu stena krytu 
nedostala do styku s pílovým kotúčom 
- pri ručnom posuve krátkeho a úzkeho materiálu sa musia používať vhodné nekovové po-
môcky a prípravky 
- pri rezaní dreva so zvýšeným obsahom živíc treba pílový kotúč pravidelne čistiť denaturo-
vaným liehom) 
 
Pásová píla ( STN 49 6104 ) 
- pásové píly musia byť ukladané na vyhradenom mieste, spoj pásu musí byť pri tom umies-
tnený v rovnej časti 
- horná i spodná pásovnica musí mať ochranný kryt, pílový pás, ak nie je chránený konštruk-
ciou stroja, musí byť mimo pracovnú časť zakrytý ochranným krytom 
- pílový pás musí byť spojený bez vlnenia a trhlín, správne nasadený na pásovniciach alebo 
vodítkach, pri rezaní dreva s vyšším obsahom živíc sa musí pravidelne čistiť 
- prípravky na posúvanie materiálu do rezu musia chrániť obsluhu pred úrazom, materiál sa 
môže vkladať do prípravku len mimo pracovného priestoru 
- je zakázané používať pílové pásy, ktorú sú natrhnuté, zohnuté, prehriate, naštrbené alebo 
inak poškodené, nenaostrené pásy sa nesmú používať 
- pri rozrezávaní dlhého materiálu sa musia používať opierky s valčekmi 
 
19.5  Manipulácia  s materiálom a sklady 
 
1. Všeobecné zásady : 
pracovník môže sám prenášať len také bremená, ktoré mu nebránia v bezpečnej chôdzi a je 
ich schopný bezpečne ovládať, bez ohrozenia ostatných osôb 
- pracovníci sú povinní pri manipulácii s bremenami a materiálom používať OOPP (ochranné 
rukavice, odev, obuv) 
- muži môžu zdvíhať a prenášať bremená bez obmedzenia (zdvíhanie od 35 kg s pomocou), 
ženy do 15 kg, chlapci 16-18 roční pri občasnom prenášaní do 20 kg, v dvojici do 50 kg, 
dievčatá do 16 rokov 10 kg, dievčatá 16-18 ročné do 13 kg, v dvojici do 30 kg 
- pri prenášaní bremena skupinou pracovníkov jeden z nich vykonáva funkciu predáka - vy-
dáva povely a určuje postup 
- postup vykladania a nakladania musí byť vopred určený príslušným vedúcim pracovníkom 
- sklady musia svojim vyhotovením, prevedením, zariadením a usporiadaním vyhovovať 
skladovanému materiálu - v skladoch sa môže skladovať iba materiál pre ktoré sú určené nie-
ktoré látky (žeraviny, jedy, náterové hmoty, riedidlá) sa musia skladovať oddelene s jasným 
označením (príl.č.46) 
- materiál a predmety sa musia skladovať tak, aby sa nemohli pri odoberaní zosunúť, nevyví-
jali tlak na priečky, podpery, murivo a iné časti budov, nezabezpečené mapy neopierať o ste-
ny 
- skladovanie a manipulačné plochy musia byť viditeľne označené čiarami alebo farebne odlí-
šené 
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- plochy skladov musia byť čisté, rovné, nešmykľavé 
 
2. Regále 
- regále prázdne, čiastočne i úplne zaplnené musia byť stabilné, musia byť označené trvale, 
viditeľne čitateľne označené štítkami s uvedením najvyššej nosnosti bunky a počtom buniek v 
regálovom stĺpci, regále nesmú byť preťažované 
- je zakázané liezť, stúpať do regálov a na regále 
- stabilitu regálov, nosnosť, zvislosť a vodorovnosť osi regála, kontroluje zamestnávateľ raz 
za rok a pri uvedení do prevádzky, ďalej pri každom premiestnení a prestavení, zamestnávateľ 
o tom vedie písomnú dokumentáciu  
 
19.7   Elektrické  zariadenia 
Všetky elektrické zariadenia inštalované v škole sú vyhradené technické zariadenia. Na ich 
prevádzku a obsluhu platia osobitné predpisy. 
 
Práca s elektrickými zariadeniami (elektrickými spotrebičmi) 
Pri práci s elektrickými spotrebičmi (kuchynské strojčeky, stroje, elektrické ručné prístroje, 
variče, rúry, ventilátory, stolové lampy, elektrické písacie stroje, vysávače, počítače, prístroje 
didaktickej techniky a i.) je potrebné dodržiavať zásady: 
a/ všetci zamestnanci školy prichádzajúci do styku s elektrickými zariadeniami musia byť 
školou poučení s ich používaním, o tom, čo smú a čo nie, resp. s potenciálne možným nebez-
pečím vzniku úrazu elektrickým prúdom (v zmysle vyhl. SÚBP č. 74/96 Z.z. par. 20 a prí-
slušných STN. Poučenie sa vykonáva min. raz za 2 roky pracovníkom povereným zamestná-
vateľom s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru danej činnosti, ktorý pozná používané 
zariadenie ako aj bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na danú činnosť (par. 21-24:. Tento 
školiteľ so všetkými školenými zamestnancami spíše záznam zo školenia s prezenčnou listi-
nou a doloží osnovu školenia, časový rozsah a formu preskúšania 
b/ Poučení zamestnanci nesmú pracovať na nekrytých živých častiach elektrického zariadenia 
ani sa ich dotýkať priamo, ani akýmkoľvek iným spôsobom 
c/ Zamestnanci sami môžu obsluhovať len zariadenia, na ktorých nemôžu prísť do styku s 
nekrytými živými časťami, ktoré sú pod napätím. Môžu zapínať a vypínať jednoduché spotre-
biče, za vypnutého stavu tieto premiestňovať, prípadne predlžovať ich pripojenie do predpísa-
ných zásuviek pohyblivými prívodmi (predlžovacími šnúrami) vybavenými schválenými kon-
covkami (zástrčkami a zásuvkami), vymieňať pretavené vložky závitových a prístrojových 
poistiek len za nové (nelícňované) predpísanej hodnoty, vymieňať žiarovky a vykonávať 
údržbu elektrických spotrebičov podľa pokynov a návodov výrobcu (vždy len vo vypnutom 
stave) 
d/ Poučení zamestnanci NESMÚ v žiadnom prípade samovoľne zasahovať do elektrického 
zariadenia (rozoberať spotrebiče nástrojmi, skrutkovačmi, kliešťami, kľúčmi a pod.) 
e/ Pred premiestnením spotrebičov alebo strojov pripojených na el. rozvod pohyblivým prívo-
dom (zástrčkou - vidlicou) sa musí najskôr vykonať bezpečné odpojenie od siete vytiahnutím 
zástrčky zo zásuvky, aby nemohlo dôjsť k vytrhnutiu alebo prerušeniu vodičov pohyblivého 
prívodu - šnúry. Neplatí to pre prenosné elektromechanické náradie, ktoré je na tento účel už 
konštrukčne prispôsobené 
f/ Ak zamestnanec, resp. žiak zistí poruchu na el. zariadení (napr. poškodenie izolácie, zápach 
po spálenine, dym, neobvyklý hlučný chod, silné vrčanie, nadmerné oteplenie, iskrenie a 
pod.) MUSÍ ihneď zariadenie vypnúť, ak ide o pripojenie pohyblivými prívodom - šnúrou, tak 
okrem vypnutia vypínača - vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a poruchu neodkladne oznámiť 
nadriadenému  
alebo učiteľovi, ktorý musí zabezpečiť jeho opravu len kvalifikovaným odborníkom, resp. 
oprávnenou organizáciou. Poškodené elektrické zariadenia sa ZÁSADNE NESMÚ 
POUŽÍVAŤ! 
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g/ Pred zapnutím el. zariadenia (spotrebiča) pripojovaného pohyblivými prívodmi, je potrebné 
vizuálne skontrolovať celistvosť a neporušenosť prívodu (el. šnúry) a jej pripojenie koncov-
kami a až potom zapnutím overiť jeho spoľahlivú funkčnú schopnosť (chod, ohrev). 
h/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť na prevádzkovaných el. zariadeniach, bleskozvo-
doch, elektromechanických ručných el. prístrojoch, pravidelné odborné prehliadky (revízie) v 
zmysle STN 33 1500, STN 33 1600 prostredníctvom oprávnených organizácií na túto čin-
nosť. Nesmie pripustiť uvedenie do prevádzky nových resp. rekonštruovaných zariadení bez 
overenia ich bezpečného prevádzkyschopného stavu východiskovou odb. skúškou (revíziou) 
ch/ Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť komisionálne stanovenie elektrického prostredia 
(STN 33 0300) pre jednotlivé prevádzkované objekty (priestory), od čoho závisia termíny 
vykonávania revízií el. zariadení. Na tento účel viesť plán revízií a kontrol. 
i/ Prevádzkovateľ je povinný viesť a uschovávať dokumentáciu o elektrických zariadeniach 
(revízne správy, zápisnice o poučení zamestnancov o obsluhe el. zariadení, plány elektroinšta-
lácie budov, protokoly o prostredí, ap.) a predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom. 
 
Plynové zariadenia 
Aj plynové zariadenia patria podľa Vyhlášky č. 74/96 Z.z. medzi vyhradené technické za-
riadenia ( VTZ ), pre ktoré platia osobitné predpisy. 
Pri prevádzke plynových zariadení je potrebné dodržiavať nasledovné zásady : 
a/ Plynové zariadenia (regulačná stanica, kotolňa, plynové spotrebiče) sa môžu uviesť do pre-
vádzky len po odstránení nedostatkov, ktoré znemožňujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a 
sú uvedené v správach o prevádzkových revíziách alebo záznamoch z kontrol v prevádzko-
vých denníkoch (prvé uvedenie do prevádzky, východiskovú revíziu), odstránenie nedostat-
kov zabezpečuje oprávnená dodávateľská organizácia. 
b/ Vykonávanie prevádzkových odborných prehliadok (revízií) zabezpečuje prevádzkovateľ 
prostredníctvom oprávnenej organizácie vždy po : 
- skončení skúšobnej prevádzky, 
- generálnej oprave, 
- zásahoch, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, 
- nútenom odstavení zariadenia z prevádzky, 
- odstavení zariadenia z prevádzky na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov, 
- v prípadoch uvedených v pokynoch výrobcu plynového zariadenia 
c/ Kontroly plynových zariadení v prevádzke, za účelom overenia stavu technickej bezpeč-
nosti a splnenia požiadaviek protipožiarnej ochrany , zabezpečuje prevádzkovateľ minimálne 
raz za rok povereným zamestnancom, ktorý preukázateľne ovláda bezpečnostné predpisy, 
požiarny poriadok, poplachové smernice a ktorý je zaškolený na obsluhu zariadenia. 
d/ O kontrole zariadenia urobí poverený zamestnanec záznam do prevádzkového denníka ply-
nového zariadenia (prevádzkovateľ ho musí viesť ku každému plynovému zariadeniu), ktorý 
musí obsahovať : 
- meno a priezvisko pracovníka, ktorý kontrolu vykonal, 
- dátum kontroly, 
- rozsah kontroly, 
- zistené nedostatky a návrhy na ich odstránenie, 
- podpis pracovníka, ktorý kontrolu vykonal 
e/ Prevádzkovateľ v súvislosti s plynovými zariadeniami musí : 
- zabezpečiť, aby kontroly a prevádzkové revízie boli vykonané v zmysle platných predpisov, 
príp. návodov a pokynov výrobcov resp, dodávateľov zariadení, 
- zabezpečiť, aby montáž a opravy zariadení vykonávali len na to oprávnené právnické alebo 
fyzické osoby a obsluhu zariadení iba odborne spôsobilí zamestnanci, 
- viesť predpísanú technickú dokumentáciu, evidenciu zariadení a uschovávať doklady stano-
vené právnymi predpismi a STN, 
- v prípade nariadenia orgánmi ŠOD pripraviť zariadenia na kontrolnú prehliadku alebo skúš-
ku v určenom termíne za stanovených podmienok. 
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Prevádzkový denník kotolne 
1/ V kotolni sa musí viesť prevádzkový denník.  
 
2/ Do prevádzkového denníka sa zapisujú : 
- deň a hodina zakúrenia v kotloch, 
- prevádzkové údaje (tlak, teplota vody, množstvo vody a pod.) 
- v rozsahu a lehotách určených prevádzkovým poriadkom teplota vonkajšieho vzduchu, 
- údaje o závadách a poruchách a o ich odstránení, 
- údaje o neobvyklých javoch alebo o mimoriadnych prevádzkových podmienkach a o ich 
odstránení, 
- deň a hodina odstavenia kotlov, 
- údaje o vykonaných údržbárskych prácach v kotolni, 
- výsledky kontrol merania kysličníka uhoľnatého, 
- výsledky kontrol tesnosti rozoberateľných spojov a armatúr, s ktorými sa manipuluje pri 
plynovom zariadení, 
- iné údaje potrebné na posúdenie prevádzky kotolne podľa prevádzkového poriadku a osobit-
ných predpisov, 
- striedanie smien kuričov a ich podpisy. 
 
3/ Kuriči kotlov musia spĺňať nasledovné požiadavky : 
Kuričom kotlov môže byť len zamestnanec, ktorý : 
- je starší ako 18 rokov, 
- preukáže sa potvrdením príslušného lekára, že je telesne a duševne spôsobilý vykonávať 
prácu kuriča, 
- ovláda obsluhu celého kotlového zariadenia a všetky bezpečnostné predpisy, pozná návod 
dodávateľa na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlového zariadenia a prevádzkový poriadok, 
- má osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov vydané na základe 
úspešne vykonanej skúšky, poverenie. 
 
4/ Pri prijatí kuriča do pracovného pomeru je povinný prevádzkovateľ, ktorý s kuričom uzat-
vára pracovný pomer a kurič má osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu, 
overiť jeho vedomosti, vykonať vstupnú inštruktáž a zacvičenie do profesie na pracovisku a 
spísať o tom zápisnicu. Osvedčenie a zápisnica musí byť uložená u prevádzkovateľa ako sú-
časť dokumentácie BOZP.  
 
5/ Povinnosti kuričov 
Kuriči sú povinní: 
-udržiavať obsluhované zariadenie kotolne v bezpečnom a riadnom stave, 
- bezodkladne ohlásiť nadriadenému zamestnancovi každú poruchu, závadu alebo neobvyklý 
jav pri prevádzke kotlov, hlásenie zaznamenať do prevádzkového denníka, kontrolovať ťaho-
vé pomery v kotloch, stav a funkciu zabezpečovania a signalizačného zariadenia, bez zásahu 
do automatického ovládania, 
-trvale udržiavať poriadok a čistotu v kotolni a dbať na to, aby sa v kotolni nezdržiavali nepo-
volané osoby, 
- pri viaczmennej prevádzke po skončení smeny, odovzdať kotlové zariadenie svojmu nástup-
covi s podpisom, 
- bezodkladne hlásiť nadriadenému zamestnancovi okolnosti, ktoré im podstatne sťažujú ob-
sluhu kotlov /náhla nevoľnosť/, 
- podrobiť sa lekárskym prehliadkam určeným osobitným predpisom, 
- zapisovať do prevádzkového denníka požadované údaje. 
 
6/ Prevádzkovateľ kotolne musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolne odborným pracovní-
kom preukázateľne ovládajúcim bezpečnostné predpisy súvisiace s prevádzkou, obsluhou, 
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údržbou kotolne, /napríklad prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej na 
takúto činnosť: 
- pred uvedením kotolne do prevádzky, 
- po každej generálnej oprave a rekonštrukcii kotlov, 
- pri sezónnej prevádzke pred začiatkom vykurovacej sezóny, 
- vždy po jednom roku prevádzky kotolne. 
 
 
7/ O výsledku prehliadok sa vyhotoví zápisnica, ktorú prevádzkovateľ uschováva po dobu 5 
rokov. 
 
8/ Do kotolne musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu na horenie ako aj vetranie 
kotolne. Vetracie otvory sa nesmú zatarasovať alebo utesňovať. 
9/ Na dverách kotolne musí byť tabuľka "KOTOLŇA - nezamestnaným vstup zakázaný!" 
 
19.8  Pracovné  prostredie 
Pracovné prostredie je ovplyvňované mikroklimatickými faktormi: 
 
1/ Osvetlenie 
- všetky zariadenia umelého osvetlenia musia byť bezpečne prístupné a musia sa ľahko čistiť 
podľa plánu čistenia /viď prílohu/ každých 6 mesiacov /príloha č. 24/, 
- okná treba pravidelne čistiť podľa stupňa znečistenia /viď prílohu/ každé 3 mesiace, 
- prehliadka funkčnosti svietidiel, spínačov ich údržba sa vykonáva týždenne, 
- svietidlá sa nesmú používať bez ochranných krytov žiaroviek, 
- prepálené žiarovky, nefunkčné žiarivkové trubice, sa musia ihneď po zistení poruchy vyme-
niť. 
 
2/ Vetranie 
- škola zabezpečí aby triedy a ostatné priestory boli dostatočne vetrané, 
- zakázané je otvárať spodné okná na triedach a vystupovať resp. sadať na okenné rámy, 
- zvláštnu pozornosť treba venovať vetraniu v zdraviu škodlivých priestoroch /kotolňa, kabi-
net chémie, laboratórium, miestnosť kopírky, telocvičňa, dielňa a miestnosti, kde sú uložené 
čistiace prostriedky/. 
 
3/ Meranie teploty 
Teplota miestností a prevádzok sa meria v strede miestnosti vo výške hlavy a na úrovni člen-
kov /postojačky na výšku 165 cm, pri práci po sediačky na výšku členkov 15 cm od podlahy/. 
Optimálne teploty pre rôzne druhy pracovísk ( STN 06 0201 ) 
- kancelárie, zasadačky, jedálne 200 C 
- chodby, hlavné schodište 15o C 
- vykurované vedľajšie schodište 10o C 
- učebne, kabinety, laboratória 20o C 
- dielne 18o C 
- telocvičňa 15o C 
- sprchy 24o C 
- telocvičné šatne 20o C 
- herne, spálne materských škôl 22o C 
- umyvárne 24o C 
- šatne pre deti 22o C 
- izolačná miestnosť pre MŠ 22o C 
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Výrobné prevádzky 
- zámočnícke dielne 16 - 18o C 
- dielne pre jemnú mechaniku 18 - 20o C 
- obrábacie dielne 18o C 
- šatne pre dospelých na prezliekanie 20o C 
- umyvárne /umývanie do pol tela/ 22o C 
 
4/ Údržba budov a ostatných priestorov 
Všeobecné zásady: 
- prevádzkové priestory sa udržujú v bezpečnom a hygienickom stave pravidelným upratova-
ním, 
- čistenie podláh sa vykonáva denne po skončení vyučovania a pracovnej doby, podlahy ne-
smú byť mokré, klzké, 
- zakazuje sa striekať hadicami s vodou v blízkosti akýchkoľvek elektrických vedení a zaria-
dení, 
- pri čistení okien vo výške nad 1,5 m, ak sa nepoužíva dvojitý rebrík s plošinou, musí byť 
zamestnanec zabezpečený prostriedkom osobnej ochrany /pás/ ukotveným o pevné miesto. 
Je zakázané používať na výstup stoličky ! 
 
5/ Bezpečnostné značenie pracovísk školy 
Elektrické rozvádzače, poistné skrinky: 
- tabuľka "Pozor elektrické zariadenie" 
- tabuľka "Nehas vodou ani penovým prístrojom!" 
- tabuľka "Hlavný vypínač!" 
Pri opravách: 
- prenosná tabuľka "Nezapínaj na zariadení sa pracuje!" 
Všetky dielne, sklady: 
- tabuľka "Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom!" 
Vchod do iných priestorov školy: 
- tabuľka "Zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám!" 
Prvý a posledný schod ramena schodišťa musí byť farebne odlíšený od okolitej podlahy. 
Farby: 
ŽLTÁ - upozorňuje. Používa sa v kombinácii žlto-čierna, pod uhlom 45o 10 cm pruhy 
ČERVENÁ - zakazuje 
MODRÁ - informuje 
ZELENÁ - informuje, že v prostredí nehrozí nijaké nebezpečenstvo 
 
19.9 Pracovné  podmienky 
 
Pracovný čas a prestávky v práci 
1. Pracovný čas je najviac 43 hodín týždenne, pracovníci mladší ako 16 rokov majú pracovný 
čas najviac 33 hodín týždenne. Dlhšiu pracovnú dobu môžu mať len vo výnimočných prípa-
doch a so súhlasom zákonného zástupcu. 
2. Začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných smien, vyučovacích hodín určí 
riaditeľ školy, školského zariadenia. 
3. Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku a od-
chádzať z neho až po skončení pracovného času. 
4. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi najdlhšie po piatich hodinách nepretr-
žitej práce pracovnú prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 min. Začiatok a ko-
niec prestávok medzi vyučovacími hodinami určí riaditeľ školy, školského zariadenia. Pre-
stávka v trvaní 30 min. sa neposkytuje na začiatku a konci smeny. Prestávky sa započítavajú 
do pracovného času. 
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19.10 Pracovné podmienky tehotných žien a matiek  
Prevedenie na inú prácu. 
1. Ak tehotná žena vykonáva zakázanú prácu tehotným ženám, alebo ktorá podľa lekárskeho 
posudku ohrozuje jej tehotenstvo - zamestnávateľ je povinný previesť ju dočasne na prácu, 
ktorá je pre ňu vhodná tak, aby dosahovala ten istý zárobok. Platí to aj pre matky do 9. mesia-
ca po pôrode. 
2. Ak tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako 9 mesiacov pracujúca v noci požiada o 
prevedenie na dennú prácu na základe lekárskeho potvrdenia, zamestnávateľ je povinný jej 
vyhovieť. 
3. Ak žena pri práci, na ktorú bola prevedená bez jej zavinenia dosahuje nižší zárobok, ako pri 
doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok. 
4. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať tehotné ženy a ženy, ktoré sa starajú o dieťa mladšie 
ako jeden rok prácou nadčas. 
 
19.11  Zákaz práce nadčas a práce v noci 
1. Zamestnávateľ nesmie mladistvých zamestnávať prácou nadčas a prácou v noci. Výnimoč-
ne môžu starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu 1 hodinu, ak je to potreb-
né pre ich výchovu na povolanie. 
2. Pracovný čas zamestnanca pracujúceho v noci nesmie presiahnuť v priemere osem hodín za 
24 hodín. 
3. Zamestnávateľ /škola/ nesmie zamestnávať mladistvých mladších ako 16 rokov prácou v 
úkole.  
 
19.12  Pracovné cesty a preloženie 
1. Tehotné ženy a ženy starajúce sa o deti mladšie ako jeden rok, nesmú sa vysielať na pra-
covné cesty mimo obvodu obce ich pracoviska ako bydliska, preložiť ich môže zamestnávateľ 
len na ich vlastnú žiadosť. 
2. Ženu starajúcu sa o dieťa staršie ako jeden rok možno v čase dokiaľ dieťa nedosiahlo osem 
rokov, vysielať na také pracovné cesty len s jej súhlasom, to platí aj o preložení. Toto ustano-
venie platí aj pre osamelú ženu starajúcu sa o dieťa, dokiaľ dieťa nedosiahlo 15 rokov. 
 
19.13  Zoznam zakázaných prác ženám  
1. Ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia 
ich zdraviu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. 
2. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku 
ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin väziacich v jej osobe. To platí obdobne o mat-
ke do konca deviateho mesiaca po pôrode. 
4. Ženy nesmú zdvíhať a prenášať bremená ťažšie ako 15 kg. 
5. Tehotné ženy nesmú byť zamestnávané obsluhou kotolní. 
 
19.14  Zoznam zakázaných prác mladistvým 
1. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých prácami, ktoré nie sú primerané ich fyzic-
kému a rozumovému rozvoju. 
2. Práce, ktoré na základe lekárskeho posudku ohrozujú ich zdravie. 
3. Práce, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku 
sú pre nich neprimerané, nebezpečné alebo škodlivé ich zdraviu. 
4. Práce, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo by pri ich výkone 
mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie spolupracovníkov alebo iných osôb. 
5. Práce, ktoré nevyhovujú hygienickým alebo bezpečnostným predpisom. 
6. Práce v hlučnom prostredí /rovnanie a tvarovanie plechov kladivami, N 80/. 
7. Práce spojené s neprimeranou fyzickou námahou, zdvíhaním a prenášaním nadmerných 
bremien. 
8. Práce pod el. napätím vyšším ako 100 V jednosmerného alebo 50 V striedavého prúdu. 
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9. Práce vo výškach bez použitia pevných pracovných podláh na voľných okrajoch chráne-
ných. 
10. Práce na strmých stenách, povrazových rebríkoch, obsluha nákladných výťahov. 
Pri občasnom prenášaní bremien sú určené tieto váhové limity podľa pohlavia a vekových 
skupín: 
- chlapci vo veku od 16 - 18 rokov: 20 kg pri ručnom prenášaní 
 
- dievčatá vo veku od 16 - 18 rokov 13 kg pri ručnom prenášaní 
- obe pohlavia do 16 rokov veku do 10 kg pri ručnom prenose 
 
19.15  Zoznam zakázaných prác a činností pre všetkých zamestnancov  
V snahe predísť úrazom alebo poškodenia zdravia, v zmysle par. 37, ods. 2 Vlád. nar. č. 
223/88 Zb. sú na pracoviskách školy zakázané nasledovné práce a činnosti : 
1. Konať v rozpore s ustanoveným Prevádzkovým poriadkom BOZP. 
2. Robiť žarty na pracoviskách, pri ktorých môže dôjsť k úrazu. 
3. Fajčiť na škole mimo určených priestorov. 
4. Poverovať žiakov činnosťami, ktoré nesúvisia so školskou prácou, posielať ich plniť úlohy 
mimo školy, kde sú bez dozoru. 
5. Konať mimo príkazov bezprostredne nadriadeného pri havarijnej situácii, na odstránenie 
ktorých nemá zamestnanec duševné, fyzické predpoklady, schopnosti. 
6. Pracovať bez OOPP ak boli pre danú prac. činnosť pridelené. 
7. Akákoľvek oprava alebo montáž na el. zariadeniach pracovníkmi bez patričnej elektrotech-
nickej kvalifikácie. 
8. Zhotovovať alebo opravovať elektrické predlžovacie šnúry. 
9. Obsluhovať elektrotechnické prístroje bez patričného poučenia. 
10. Prenášať elektrické prístroje pod napätím, ktoré nie sú na to konštrukčne prispôsobené. 
11. Skladovať materiál po skriniach tak, aby sa mohol zosunúť. 
12. Ukladať materiál do regálov tak, aby vyčnieval do uličiek. 
13. Preťažovať regále nad stanovené zaťaženie uvedené na tabuľke. 
14. Používať poškodené rebríky, vystupovať na ne nezabezpečený, používať pri vystupovaní 
nesprávnu obuv, vystupovať naraz za sebou, vynášať ťažšie bremená ako 20 kg. 
15. Obsluhovať stroje bez patričnej kvalifikácie, poučenia a poverenia riad. školy. 
16. Odoberať zo strojov ochranné kryty počas práce na stroji, nastavovať ich neoprávnenou 
osobou. 
17. Upravovať stroje na inú prácu, ako boli konštruované na svoj účel. 
18. Pridržiavať obrobok pri vŕtaní voľnou rukou. 
19. Zvárať bez zváračského preukazu a poverenia riad. školy. 
20. Porušovať zákazy a príkazy na dopravnom značení komunikácií objektov školy. Maxi-
málna rýchlosť vozidiel v objekte je 5 km/h. 
21. Používať v zimnom období /náľadie/ bicykel na vybavovanie služobných povinností. 
22. Odhadzovať ohorky neuhasené do odpadkových košov. 
23. Používať papierové obaly na tienidlá žiaroviek, za účelom dosiahnutia farebných efektov. 
24. Hojdať sa na stoličkách, používať stoličky na výstup, zostup. 
 
19.16 Alkoholické nápoje a omamné látky 
1. Donášať alkoholické nápoje na pracovisko školy a používať ich, alebo byť pod vplyvom 
omamných látok pred nástupom do práce, počas práce na pracovisku je ZAKÁZANÉ. 
2. Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, vína a pivo. 
3. Zamestnávateľ vykonáva kontrolu požitia alkoholu alkoholtesterom a to určenými osobami 
riaditeľom, uvedenými v smernici riaditeľa  
4. Zamestnanec je povinný podrobiť sa vykonaniu kontroly na zistenie požitia alkoholu alebo 
iných omamných látok. 
5. Vykonanie kontroly na zistenie požitia alkoholu sa zapíše do záznamu z kontroly /viď prí-
lohač.3/. 
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6. Zamestnanci sú povinní dodržiavať ZÁKAZ FAJČENIA v priestoroch školy v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 337/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, 
príkazného listu riaditeľa SOUP č. 5/2/2005, ako aj § 6 ods. 5 zákona  č. 124/2006 Z.z.  o  
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
7. Fajčiť je dovolené len vo vyhradených priestoroch - fajčiarni, ktorá musí byť vybavená 
odsávacím zariadením. 
 
 
Hygiena práce 
1. Šatne musia byť vybavené skrinkami pre každého žiaka alebo v spoločných šatniach s dos-
tatočným množstvom vešiakov a lavičiek /šírka 30 cm/. 
2. Podlahy umyvárne a spŕch musia byť čisté, spádové s roštami. 
3. Na WC musia byť namontované háčky na odloženie zvrškov odevu, toaletný papier. 
4. Pri umyvárňach, umývadlách musia byť uteráky a mydlo. 
5. Kuriči, upratovačky dostávajú ochranné masti, solvinu. 
 
19.17  Záverečné  ustanovenie 
 
Schvaľujem ustanovený: "Prevádzkový poriadok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci". 
Nariaďujem, aby s ním boli oboznámení všetci zamestnanci školy, čo potvrdia svojím podpi-
som na priloženej prezenčnej listine. Jeho platnosť začína dňom oboznámenia: 
 
 
 
 
V Starej Ľubovni 13.10.2008   
 
 
 
 
 
 
........................................ .......................................... 
Zástupca zamestnancov PaedDr. Vladimír Buvalič 
             riaditeľ školy 
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Zoznam príloh k Prevádzkovému poriadku BOZP – dokumentácia 
 
Súčasťou tohto Prevádzkového poriadku BOZP sú tieto prílohy:  
 

1. Plán hlavných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (príloha č. 1) 
2. Zoznam prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca de-

viateho mesiaca po pôrode a mladistvým (príloha č. 2) 
3. Smernica k hodnoteniu ohrozenia a posúdenia rizika práce zamestnancov; hodnotenia 

nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia; o or-
ganizácii poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa pracov-
ného zaradenia (príloha č. 3a) 

4. Zápis z kontroly zameranej na používanie osobných ochranných pracovných pro-
striedkov (príloha č. 4) 

5. Interný predpis na bezplatné poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných pro-
striedkov na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov a ak to vyžaduje ochrana 
ich života alebo zdravia aj ochranné nápoje (príloha č. 5) 

6. Zakázané práce a činnosti zamestnancov na škole (príloha č. 6) 
7. Záznam zo zasadnutia škodovej komisie (príloha č. 7)    
8. Kniha drobných úrazov (príloha č. 8) 
9. Školský úraz – oznámenie pre rodičov  (príloha č. 9) 
10. Vložka do knihy registrovaných úrazov (príloha č. 10) 
11. Protokol o náhrade škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania 

(príloha č. 11) 
12. Protokol o náhrade škody spôsobenej školským úrazom (príloha č. 12) 
13. Zápis o poučení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. (príloha č. 13) 
14. Plán odborných prehliadok a skúšok VTZ na škole (príloha č. 14) 
15. Denný výkaz kotolne a prevádzky kúrenia (príloha č. 15) 
16. Plynová kotolňa (príloha č. 16) 
17. Denník teplovodnej plynovej kotolne (príloha č. 17) 
18. Optimálne teploty pre rôzne druhy pracovísk podľa STN 06 0201 (príloha č. 18) 
19. Osnova na vykonanie previerky stavu pracovísk z oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-

via pri práci (príloha č. 19) 
20. Záznam z prehliadky telovýchovného náradia a telocvične (príloha č. 20) 
21. Pracovný poriadok školskej dielne (príloha č. 21) 
22. Záznam o školení z bezpečnostných zásad pri obsluhe strojov (príloha č. 22) 
23. Poverenie k samostatnej obsluhe strojov v školskej dielni (príloha č. 23) 
24. Poverenie na výmenu brúsnych kotúčov (príloha č. 24) 
25. Inventárna karta stroja – zariadenia (príloha č. 25) 
26. Zásady bezpečnosti práce pri vykonávaní povinnej a dobrovoľnej telesnej výchovy 

(príloha č. 26) 
27. Prevádzkový poriadok pre učebňu výpočtovej techniky (príloha č. 27) 
28. Bezpečnostné predpisy pri obsluhe a používaní regálov (príloha č. 28) 
29. Bezpečnostné pokyny pre skladovanie materiálu, pomôcok  (príloha č. 29) 
30. Prevádzkový predpis pre skladové priestory (príloha č. 30) 
31. Bezpečnostné pokyny pre prácu na rebríkoch (príloha č. 31) 
32. Záznam o bezpečnostnom stave rebríkov (príloha č. 32)   
33. Kontrolný list rebríka (príloha č. 33) 
34. Žiadosť o posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vydanie zdravotného preukazu 

(príloha č. 34) 
35. Lehotník lekárskych prehliadok (príloha č. 35) 
36. Traumatologický plán (príloha č. 36) 
37. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Školské podujatia (príloha č. 37) 
38. Menovací dekrét (príloha č. 38) 
39. Poverenie na výkonom funkcie bezpečnostného technika (príloha č. 39) 
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40. Termíny čistenia prevádzkových zariadení podľa Hygienických predpisov MZ SR 
(príloha č. 40) 

41. Zásady bezpečnej práce pri upratovaní školských priestorov  (príloha č. 41) 
42. Miestne prevádzkové a bezpečnostné  predpisy pre údržbu osvetlenia (príloha č. 42) 
43. Zásady BOZP pri inštalovaní propán-butánových spotrebičov (príloha č. 43) 
44. Poverenie na obsluhu VTZ (príloha č. 44) 
45. Prevádzkový poriadok  pre elektrické zariadenia, elektrické ručné náradie a elektrické 

ručné spotrebiče (príloha č. 45) 
 
 
Ďalšie prílohy: 

1. Zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch školy a zároveň aj akéhokoľvek predaja taba-
kových výrobkov - Príkazný list riaditeľa SOUP č. 5/2/2005 

2. Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – interný predpis č. 
7/10/2005 

3. Projekt vzdelávania z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnan-
cov školy – interný predpis č. 8/10/2005 

4. Kontrola požívania alkoholu, omamných látok a psychotropných látok v pracovnom 
čase v priestoroch školy a vedenie evidencie kontrol – interný predpis č. 10/11/2005 

5. Zásady pre prenájom školských telovýchovných objektov a zariadení – interný predpis 
č. 11/11/2005 

6. Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách školy – 
interný predpis č. 3/12/2006 

7. Zásady poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom 
školy – interný predpis č. 1/3/2007 


