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- BOZP je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie 

nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na 

zdravie zamestnancov,  

- prevencia je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach 

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

faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení 

zdravia z práce a určenie postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života 

a zdravia,  

- nebezpečenstvo je stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného 

prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie,  

- ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude 

poškodené,  

- riziko je pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň 

možných následkov na zdraví, 

- neodstrániteľné nebezpečenstvo je také nebezpečenstvo, ktoré podľa súčasných 

vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť, 8. nebezpečná 

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

nedošlo k poškodeniu jeho zdravia,  

- bezpečnosť technického zariadenia je stav technického zariadenia a spôsob jeho 

používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca; bezpečnosť 

technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

 

I. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ZAMESTNANCOV : 

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMESTNANCOV 

- Každý zamestnanec je povinný dodržiavať požiadavky BOZP stanovené príslušnými 

právnymi predpismi (§39 Zákonníka práce). 

- Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú 

predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a proti epidemické 

predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej 

ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi 

látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany 

života a zdravia. 

- Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov. 

- Pri chôdzi buďte pozorní a nezdržujte sa na pracovisku, na ktoré ste neboli pracovne 

pridelení. 

- Pred začiatkom každej novej práce požiadajte nadriadeného o pokyny, ako bezpečne 

pracovať. Ak niečomu nebudete rozumieť alebo je Vám niečo nejasné, požiadajte ho o 

vysvetlenie. 
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- Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí strojov, ani živých častí el. zariadení alebo vedení. Ak 

zistíte na zariadeniach poruchu, neopravujte ju sám. Zistené poruchy smie opravovať len 

zamestnanec s odbornou kvalifikáciou. 

- Nedostatky zistené na pracovisku, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život Váš alebo 

ďalších osôb ste povinný ihneď nahlásiť nadriadenému. 

- Poriadok a čistota je základom prevencie voči úrazom. Udržujte preto pracovný priestor v 

poriadku a čistote a zverené zariadenia alebo náradie vždy v dobrom a bezpečnom stave. 

- Donášanie a používanie alkoholických nápojov v práci je zakázané a považuje sa za závažné 

porušenie Zákonníka práce. 

- Oznámte svojmu nadriadenému každý úraz pri práci. Každý úraz musí byť zaznamenaný do 

„Knihy úrazov“. 

- Zdržiavať sa na pracovisku alebo pracovať bez nadčasového povolenia alebo iného 

záväzného pokynu od nadriadeného je zakázané. 

- Na pracovisku môže osamotene pracovať jeden zamestnanec iba v prípade, ak mu môže byť 

v prípade úrazu poskytnutá okamžitá prvá pomoc. 

- Každý zamestnanec je povinný oboznámiť sa s rozmiestnením a vypnutou polohou hlavných 

vypínačov, aby mohol v prípade potreby rýchlo a správne zasiahnuť. 

- Dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pridelenom 

pracovisku a pri práci, ktorú vykonávate. 

- Plne sa venovať povereným úlohám, nekonať ľahkomyseľne a nepozorne. Nerozptyľovať 

svojich spolupracovníkov. 

- Rešpektovať a dodržiavať príkazy, zákazy a iné pokyny na zaistenie BOZP pri práci 

ustanovené v organizačných smerniciach. 

- Vykonávať svoju pracovnú činnosť v zmysle predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú tak, aby ste 

neboli ohrozený Vy sám a aby nebolo ohrozené ani okolie. 

- Pri práci vždy dodržiavať bezpečné pracovné postupy, ktoré stanovuje organizačný predpis, 

a s ktorými ste boli riadne a preukázateľne oboznámený. 

- Pri práci zásadne používať ochranné zariadenia a predpísané osobné ochranné pracovné 

prostriedky. 

- Nikdy nepracovať so zariadením, ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky poruchovosti. 

- Pri práci používať iba správne a schválené pracovné prostriedky a pomôcky. 

- Nikdy nepoužívať chybné náradie. Vždy dodržiavať určené odkladacie miesta a spôsob 

odkladania náradia. 
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- Pri práci vždy používať ochranné zariadenia vybudované na zariadení, v prevádzke a v 

priestoroch organizácie. Počas chodu zariadenia musia byť všetky ochranné zariadenia v 

prevádzkyschopnom stave. Pred začatím práce prekontrolovať funkciu bezpečnostného 

zariadenia. 

- Pracovať len so zariadením, ktorého obsluhou ste boli poverený, a ktorého bezpečnú 

obsluhu poznáte. 

- Nikdy nedovoliť manipulovať so zariadením (pracovať alebo zasahovať do zariadenia 

akýmkoľvek spôsobom) nepovolaným osobám. 

- Pri obsluhe zariadenia vykonávať iba také úkony, na ktoré máte potrebnú kvalifikáciu a 

povolenie. 

- Montáž, opravu a údržbu na zariadení, ktoré ste oprávnený a povinný vykonávať, 

vykonávajte predpísaným spôsobom. Nikdy nevykonávajte opravy, na ktoré nemáte potrebnú 

kvalifikáciu alebo zaškolenie. 

- Čistenie, mastenie a opravy vykonávať len, ak je zariadenie v pokoji alebo vhodne zaistené 

proti vzniku nebezpečných situácií. 

- Nedotýkať sa elektrického vedenia. Nevykonávať opravy na elektrickom zariadení. Každú 

poruchu ihneď ohlásiť svojmu nadriadenému. 

- Pre pohyb na pracovisku používať iba vyhradené cesty a priechody, zdržiavať sa na 

určených miestach pre výkon Vašej práce, neprechádzať nebezpečnými technologickými 

miestami a priestormi. 

- Nezdržiavať sa bezdôvodne na rizikových miestach (napr. na energetických zariadeniach, 

miestach manipulácie s nebezpečnými látkami, v miestach možného ohrozenia špeciálnou 

dopravou, nákladmi a bremenami, pôsobením ostrých hrán a pod.). 

- Dbať, aby únikové cesty, manipulačné priestory okolo zariadenia a priestory pred 

elektrickými rozvodmi a hasiacimi prístrojmi ostali nezaložené, voľné a čisté. 

- Udržiavať poriadok na svojom pracovisku. Je nutné mať vždy na pamäti, že poriadok je 

základom bezpečnej práce, kvalitnej výroby, dobrých medziľudských vzťahov, vizitkou 

pracoviska a dobrého mena zamestnávateľa. 

- Všímať si, rešpektovať a dodržiavať všetky bezpečnostné symboly, zvukové signály a 

písomné, ktoré sú na zariadení, v prevádzke na stenách alebo inak zverejnené. Pri práci buďte 

obozretný. 

- Každý úraz, ktorý sa stane na pracovisku, ihneď ohlásiť svojmu nadriadenému. Aj malé 

poranenie dať ošetriť. 

- V prípade nevoľnosti alebo iných okolností, ihneď túto skutočnosť ohlásiť nadriadenému 

alebo spolupracovníkovi a prerušiť vykonávanú prácu. 
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- Pri zistení poruchy okamžite upovedomiť nadriadeného zamestnanca. 

- Pred opustením pracoviska, dajte ho do poriadku a zabezpečte zariadenie, na ktorom ste 

pracovali proti zneužitiu neoprávnenými osobami. Presvedčiť sa, že elektrické spotrebiče sú 

vypnuté. 

JE ZAKÁZANÉ: 

- Vstupovať a zdržiavať sa na pracovisko pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových 

látok. 

- Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v priestoroch vyznačených zákazom týchto 

činností. 

- Vykonávať akúkoľvek manipuláciu so zariadením, ak ste na tieto úkony nebol poverený a 

nemáte potrebné doklady pre manipuláciu. 

- Obsluhovať resp. vykonávať akúkoľvek pracovnú činnosť, ak ste telesne, duševne alebo 

iným spôsobom vyčerpaný. 

- Ponechávať prevádzkované zariadenie bez dozoru. 

 

III. POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI V PRÍPADE POŠKODENIA 

ZDRAVIA A ZOZNAM ODPORÚČANÝCH PROSTRIEDKOV PRVEJ POMOCI 

Pôsobnosť a účel predpisu poskytovania prvej pomoci v prípade poškodenia zdravia: 

Tento predpis sa vzťahuje na všetkých zamestnancov školy, ktorí si plnia pracovné 

povinnosti, ako aj iných osôb, ktoré sa s vedomím vedenia školy zdržiavajú v jej objektoch. 

Tento predpis určuje postup poskytovania prvej pomoci, vybavenie pracovísk prostriedkami 

prvej pomoci a určenie kontaktov s príslušnými zdravotníckymi, záchrannými a hasičskými 

jednotkami. 

Zásady prvej pomoci: 

Prvá pomoc musí byť poskytnutá okamžite pri každom poranení, úraze, otrave alebo náhlom 

ochorení, čiže v každom prípade, kde by bez včasného poskytnutia prvej pomoci mohol byť 

ohrozený život alebo zdravie postihnutého. 

Pri poskytovaní prvej pomoci v žiadnom prípade nesmie byť ohrozená bezpečnosť 

postihnutého alebo poskytovateľa prvej pomoci. 

Rýchla zdravotnícka pomoc sa musí privolať vždy k takým úrazom a náhlym ochoreniam, 

dôsledkom ktorých dôjde u postihnutého k  

- zastaveniu srdcovej činnosti alebo dýchania, 
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- veľkému krvácaniu, 

- bezvedomiu, 

- rozsiahlym popáleninám, 

- zraneniu alebo poleptaniu očí, 

- zlomenine chrbtice, lebky, končatín, rebier, 

- otrave. 

Pri postihnutí viacerých osôb sa prvá pomoc musí poskytovať v nasledovnom poradí  

- dusenie, 

- krvácanie, 

- bezvedomie, 

- šok. 

Činnosť na mieste postihnutia: 

Každý, kto je účastníkom deja postihnutia alebo nájde postihnutého, okamžite preruší svoju 

pracovnú alebo inú činnosť, prípadne ihneď vypne zariadenie, ktoré spôsobilo postihnutie a 

rýchlo privolá zamestnanca vyškoleného na poskytovanie prvej pomoci, alebo poskytne sám 

prvú pomoc. 

V prvom rade sa uvoľní postihnutý z miesta nehody tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť 

postihnutého ani jeho resp. iných osôb, zhodnotí druh a závažnosť postihnutia a na základe 

vlastného názoru poskytne postihnutému prvú pomoc:  

- ak potrebuje pomoc druhých kolegov, privolá ich a nariadi im vykonať ním nariadené 

úkony, 

- podľa rozsahu postihnutia, na základe jeho zhodnotenia, zabezpečí privolanie rýchlej 

zdravotnej pomoci, 

- zabezpečí okamžité nahlásenie udalosti nadriadenému, ktorý zabezpečí oboznámenie 

vedeniuorganizácie, ktoré oboznámi s udalosťou rodinných príslušníkov, prípadne 

vedenie inej firmy a štátne orgány podľa predpisov a potreby. 

 

Pri telefonickom volaní rýchlej zdravotníckej pomoci, volajúci zamestnanec uvedie:  

- svoje meno, priezvisko a číslo telefónu, z ktorého sa volá, 

- miesto a pracovisko, t. j. adresu, meno firmy, areál a pod., kde došlo k postihnutiu, 
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- stručný popis udalosti, 

- po príchode zdravotníckej pomoci ich osobne usmerní na miesto udalosti. 

Tiesňové volania: 

Zdravotnícka záchranná služba 112 (platí aj pre mobil) 

Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze: 

Zastavenie dýchania 

V bezvedomí môže byť zapadnutý jazyk. Postihnutému preto pri ležiacej polohe na chrbte 

vyvrátime hlavu dozadu a povytiahneme spodnú čeľusť smerom dopredu. Tým sa mu uvoľnia 

dýchacie cesty. Cudzie telesá vyberieme, ústnu dutinu vyčistíme. Ak nezačne dýchať, 

zahájime umelé dýchanie z úst do úst (stlačíme pritom nosné dierky), alebo z úst do úst a 

nosa a sledujeme reakcie hrudníka. 

Frekvencia : najskôr 5 rýchlych vdychov, potom 1 vdych za 5 sek. 

Zastavenie činnosti srdca 

Príznaky : nehmatateľný tep, zastavenie dýchania či dýchacie problémy, upadnutie do 

bezvedomia. 

Umelé dýchanie kombinujeme s nepriamou masážou srdca. Prekrížime dlane a plynulo 

nimi stláčame hrudnú kosť pri chrbtici. Poloha postihnutého je rovnaká ako pri zastavení 

dýchania. Prvú pomoc by mali vykonávať dvaja ľudia. Jeden vykonáva umelé dýchanie vo 

frekvencii 1 vdych za 5 sek, druhý nepriamu masáž srdca frekvenciou 1 stlačenie za 1 sek. 

Ak poskytuje prvú pomoc núdzovo len jeden záchranca, vykoná vždy najskôr 15 stlačení 

hrudnej kosti, potom 2x hlboký vdych do pľúc. Poskytovanie tejto pomoci neprerušujeme 

pokiaľ nepríde lekár. Výnimočne je možné prerušenie za účelom kontroly reakcie hrudníka či 

obnovenie činnosti srdca, a to len najviac na 5 sek. 

Krvácanie 

Najprv je treba rozlíšiť, či ide o krvácanie tepnové alebo o krvácanie zo žíl. 

Z tepny krv rytmicky strieka a je jasno červená, krv zo žíl tečie pomaly a má tmavú červenú 

farbu. Krvácanie je, samozrejme, potrebné zastaviť. Pri tepnovom krvácaní je kriticky málo 

času a je potrebné bleskovo zareagovať tak, že tepnu stlačí holou rukou najlepšie priamo v 

rane. Potom nasleduje zastavenie vytekania krvi tlakovým obväzom, alebo improvizovaným 

škrtidlom (nikdy motúz alebo drôt). Ak nie je možné použiť škrtidlo, musí sa držať tepna v 

rane až do príchodu lekárskej pomoci. Krvácajúca osoba nesmie stáť, hrozí že upadne do 

bezvedomia. 

Príznaky nebezpečného vnútorného krvácania sú: zrýchľovanie pulzu, chladnutie krajných 

častí končatín, postupné upadanie do bezvedomia. Postihnutého uložíme naznak, všetky 4 

končatiny zdvihneme do výšky a obviažeme ich od prstov až k ramenným a bedrovým kĺbom 
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(nikdy kĺby) obväzom alebo pružným ovínadlom. Tým vytvoríme po celom povrchu rúk a 

nôh dostatočný tlak. Tlak nesmie byť ani veľký ani veľmi malý. Tomuto postupu hovoríme 

autotransfúzia. Stále sledujeme pulz a dych. 

Bezvedomie 

Postihnutého v bezvedomí, prípadne aj zvracajúceho, ak nemá iné vážnejšie zranenie, uložíme 

do stabilizovanej polohy, t. j. raneného uložíme na bok s podložením jednej ruky pod telo 

poraneného, o druhú sa oprie hlava, čím sa zabezpečia voľné dýchacie cesty, odchod zvratkov 

prípadne krvi. Priebežne kontrolujeme jeho dýchanie. 

Popáleniny 

Aspoň 15 min. chladíme tečúcou vodou. Nestrhávame odev z rán, rany ničím nemažeme ani 

nezasypávame. Odstránime náramky, hodinky, prstene z postihnutých miest. Ranu 

prekryjeme sterilným textilom. Zraneného upokojíme, zabránime jeho prechladnutiu a 

napojíme tekutinou (najviac 0,5 l čaju alebo kávy). 

Poleptanie 

Oko dlho umývame tečúcou pitnou vodou. 

Pokožku obnažíme, umývame tečúcou vodou (nedotýkame sa), potom zakryjeme sterilným 

obväzom. 

Poleptanie hydroxidom draselným (alkalické batérie) neutralizujeme 6 % roztokom kyseliny 

octovej (trochu zriedený ocot). 

Zlomeniny 

Sú veľmi bolestivé. Potrebné je znehybnenie zlomenej kosti, ktorú zásadne nenapravujeme. 

Volíme takú polohu znehybnenej kosti, ktorá jej zaistí maximálny pokoj. Znehybňujeme 

šatkou, šálom či inou odpovedajúcou textíliou. Ak je to možné, treba použiť lekárske dlahy 

alebo odpovedajúcu náhradu. 

Zlomeniny chrbtice sú zvlášť nebezpečné. Hrozí poranenie miechy. Príznakom týchto 

zlomenín býva ochabnutosť a silné svrbenie končatín. S takto postihnutým treba nakladať s 

najväčšou opatrnosťou, pohybovať s ním čo najmenej. Ak mu nehrozí nebezpečenstvo, 

nevykonávať s ním žiadny transport, ale okamžite privolať lekársku pomoc. Ak je transport 

potrebný, treba ho vykonať na dostatočne dlhej, rovnej a tvrdej podložke (ak nie sú nosidlá) 

napr. dvere či široká doska. Úplný pokoj zraneného, pokoj chrbtice a hlavy, sú základnou 

podmienkou. Je neprípustný akýkoľvek rotačný pohyb tela. Pri všetkých otvorených 

zlomeninách prekryť ranu sterilným obväzom. Pri otvorenom poranení hrudníka hrozí tzv. 

otvorený pneumothorax. Ide o nasávanie vzduchu inou cestou. Pri výdychu môže nastať 

záklopkový efekt spôsobujúci rýchle udusenie. Takúto ranu okamžite zakryjeme 

nepriedušným obväzom alebo textilom. Iný prípad, zavretý pneumothorax (vzduch neprúdi 

inou cestou), kde ide o poranenie pľúc zlomenými rebrami, stiahneme pružným ovínadlom. 

Opäť je potrebný rýchly transport do nemocnice. 

Šok 
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Dlhotrvajúci šok môže viesť k zastaveniu srdca. Hrozí najmä pri popáleninách, krvácaní a 

zlomeninách. 

Príznaky: značná bledosť, nervozita, potenie, chladnutie končatín, zrýchlený a slabnúci tep, 

zvracanie, smäd, postupný rast ľahostajnosti a konečný pád do bezvedomia. 

Protišokové opatrenia: upokojiť postihnutého, chovať sa pokojne  a povzbudivo, uložiť ho do 

protišokovej polohy (na miernom svahu nohami nahor, hlava trochu zvrátená), nedopustiť 

podchladeniu ani prehriatie, utišovať smäd vlhčením perí a tváre, vhodným spôsobom tíšiť 

bolesť. 

Požiadavky na nástennú lekárničku 

1. vždy dostupná, 

2. všetkým dostupná, 

3. transportná (doniesť k postihnutému), 

4. zabezpečiť doplnenie po použití, 

5. príručka PP s popisom spôsobu použitia,  

6. záznamník úrazov a spotreby materiálu (podklad pre štatistické spracovanie). 

Návrh vybavenia nástennej lekárničky 

 

Lekárnička 
 

A: Liečivá  

Ophtalliq. (100 ml, 23. 30) - výplach očí  

Septonex spray Dezinficiens 

B: Obväzový materiál  

Náplasťový rýchloobväz – šírka 2.5 cm 

Použitie - malé rany (rezné, odreniny, bodné, tržné) 

náplasťový rýchloobväz na končeky prstov 

Malé rany, rezné 

odreniny, bodné 

tržné (po 

dezinfekcii) 

Gázový krycí obväz – kompresy z gázy (u nás pod názvom gáza 

hydrofilná skladaná) – 7.5x7.5 (5ks) 

Skladá sa z vrstiev jemnej gázy; používa sa na krytie väčších rán alebo 

popálenín. V lekárničkách je odporúčaná  veľkosť 7.5 x 7.5 cm. 

Malé a väčšie rany 

Popáleniny 

Krvácanie 

Ovínadlový krycí obväz, sterilný vankúšikový krycí obväz 

s ovínadlom (Obväz hotový sterilný č. 2,3,4). Skladá sa z gázovo - 

vatového vankúšika pripevneného na ovínadlo z gázy. (2 ks) 

Tlakový obväz, 

krycí obväz na 

väčšie rany 

Obväz hydrofilný sterilný – fixačné ovínadlá rôznych rozmerov. Ide o 

ovínadlový obväz prsty, ruka, zápästie, predlaktie - 6x5, rameno, 

členok, predkolenie - 8x5, stehno, hrudník, brucho - 10x5m (po 2ks) 

Sterilné prekrytie 

rán, 

upevnenie gázového 

krycieho obväzu 

Obväz elastický 6 cm x 5 m - ovínadlový obväz rôznych rozmerov, Upevnenie 
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zápästie - 6x5, lakeť, členok - väčší, koleno – najväčší (po 1ks) gázového krycieho 

obväzu 

Upevnenie obväzov 

pri krvácaní 

fixačný obväz kĺbov 

Gázové tampóny – sterilné tampóny impregnované alkoholom 
Dezinfekcia rán 

pomocou pinzety 

Ovínadlový obväz na popáleniny – Water-Jel 

Gélové obväzy na popáleniny - veľkosti podľa rozsahu popáleniny 

 

Popáleniny 

Podľa špecifikácie 

rizika 

Trojrohá šatka (2ks) 
Ovínadlový obväz 

fixácia zlomenín 

Náplasťový obväz hladký (šírka 1cm) Fixácia obväzov 

C: Zdravotnícke pomôcky:  

Rúška resuscitačná 2 ks - hygienická požiadavka pri dýchaní z úst do 

úst (z pľúc do pľúc) 

 

Pinzeta anatomická 1 ks    

Nožnice nehrdzavejúce (pevné aj na strihanie šatstva)1 ks – všeobecne 

na strihanie napr. rýchloobväzu, ovínadlového obväzu, gázového 

krycieho obväzu a pod. Okrem toho treba počítať s potrebou strihania 

šatstva pre zabezpečenie prístupu na zastavenie krvácania, preväz 

otvorenej zlomeniny - nožnice musia byť dostatočne pevné a ostré  

 

Špendlíky zatváracie nehrdzavejúce 6 ks - fixovanie ovínadlových 

obväzov, trojrohej šatky 

 

Rukavice jednorazové 2x - prevencia kontaminácie s krvou a inými 

výlučkami 

 

Gumové ovínadlo (70 cm) - zastavenie závažného krvácania  

Izotermická fólia (220x140 cm) 1ks - ochrana proti strate tepla pri 

šokovom stave, podchladení, pri popáleninách a pod. 

 

Teplomer lekársky 1ks - meranie teploty   

Príručka PP - skrátená heslovitá verzia odvodená od plnej verzie 

výučby PP vo vzťahu k BOZP 

 

Zošit a pero na evidenciu úrazov a použitého zdravotníckeho 

materiálu - povinná administratíva (štatistika úrazov a pod.) 

 

 

POSTUP PRI EVIDENCII A REGISTRÁCII PRACOVNÝCH ÚRAZOV 

v zmysle § 17 ods. 2 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Povinnosti firmy a zamestnancov: 

- Zákonné predpisy, konkrétne zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a nasledovné vykonávacie 

predpisy, ukladajú firme za povinnosť zisťovať príčiny pracovných úrazov a chorôb z 

povolania, viesť ich evidenciu, oznamovať ich príslušným orgánom a vykonávať opatrenia na 

zamedzenie ich vzniku. 

- Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetkých zamestnancov firmy, zamestnancov iných firiem, 

ktorí si vo firme plnia pracovné povinnosti, ale aj iných osôb, ktoré sa s vedomím firmy 

nachádzajú v priestoroch organizácie. 

Pojem registrovaného pracovného úrazu: Za pracovný úraz sa pokladá akékoľvek 

poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle pri 

plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, ak bola spôsobená pracovná 

neschopnosť viac ako 3 dni : 

Pod pojmom registrácia pracovného úrazu sa rozumie: Zistenie príčiny a všetkých 

okolností jeho vzniku (za účasti zamestnanca ak je to možné, zástupcu zamestnancov pre 

bezpečnosť) a spísanie záznamu do 4 dní po oznámení jeho vzniku, prijatie a vykonanie 

opatrení proti jeho opakovaniu. 

Právny rámec 

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o BOZP) 

- Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom 

úraze 

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

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

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

priemyselná havária (§ 17 zákona 124/2006 Z. z.) 

 

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik 

a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu 

to dovoľuje jeho zdravotný stav, 

b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného 

úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, 

c) nebezpečnej udalosti, 

d) závažnej priemyselnej havárie. 

Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná 

neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo 

následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz“), tak, že: 
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a) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel 

registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti 

príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na 

zdraví (ďalej len „závažný pracovný úraz“), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu 

príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika, 

b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení 

vzniku registrovaného pracovného úrazu, 

c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného 

úrazu. 

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik:  

a) registrovaného pracovného úrazu: 

1. zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, 

2. príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s 

pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, 

3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný 

pracovný úraz, 

b) závažnej priemyselnej havárie príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu 

dozoru. 

 

Zamestnávateľ je povinný: 

a) záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto 

pracovnom úraze dozvedel, 

1. zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, 

2. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak 

zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu, 

b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o 

vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a 

vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu do 30 dní 

odo dňa, keď sa o jeho vzniku dozvedel. 

IV.ŠKOLENIA BOZP, URČENIE PRAVIDELNOSTI OPAKOVANÉHO 

OBOZNAMOVANIA Z PREDPISOV BOZP 

(v zmysle § 7 ods.4 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 7: 

- pravidelne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca: s právnymi a ostatnými 

predpismi BOZP a bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.1 písm. 

a/), s vyskytujúcimi nebezpečenstvami (§ 7 ods.1 písm. b/), so zákazom vstupovať do 

nebezpečných priestorov (§ 7 ods.1 písm. c/), so zoznamom zakázaných prác … ženám a 
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mladistvým (§ 7 ods.2) a to pri jeho prijatí, preložení alebo pri zavedení niečoho nového (§ 7 

ods.3/) a to v pracovnom čase (§ 7 ods.5), 

- V organizácii ZŠ s MŠ Hôrky, vo všetkých jej zariadeniach, je týmto stanovený interval 

opakovaných školení BOZP min. raz za 2 roky. 

V. ZOZNAM PRÁC A PRACOVÍSK 

 

(podľa § 6 ods.1 písm. m zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

A. - zakázaných tehotným ženám a matkám do konca 9. m. po pôrode a dojčiacim ženám 

B. - zakázaných mladistvým zamestnancom  

A. Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám a matkám do konca 9. m. po 

pôrode a dojčiacim ženám 

Tehotnú ženu, matku do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacu ženu nemožno za žiadnych 

okolností nútiť, aby vykonávala práce, pri ktorých sa zistilo možné ohrozenie jej bezpečnosti 

a zdravia a možné účinky na jej tehotenstvo alebo dojčenie. 

Sú to práce a pracoviská so škodlivými: 

- fyzikálnymi faktormi a vplyvmi, najmä pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenému 

atmosférickému tlaku o viac ako 20 kPa (napr. v tlakových komorách), alebo zníženému 

atmosférickému tlaku, prípadne významnému zvýšeniu vnútropľúcneho tlaku, 

- biologickými faktormi, najmä s toxoplazmougondii, vírusom rubeoly, vírusom HIV, okrem 

prípadov, keď sú tehotné ženy dokázateľne primerane chránené pred pôsobením týchto 

faktorov očkovaním, 

- chemickými faktormi, najmä s olovom a jeho zlúčeninami, ktoré sú absorbovateľné 

ľudským organizmom. 

Ďalej sú to práce: 

- s karcinogénmi, ktoré sú uvedené v zákone o chemických látkach a prípravkoch, 

- s chemickými látkami, ktoré: 

- poškodzujú reprodukciu a môžu viesť k poškodeniu nenarodeného dieťaťa a sú uvedené 

v zákone Z. z. o chemických látkach a prípravkoch, 

- môžu mať škodlivé účinky na dojčené dieťa, ktoré sú uvedené v zákone o chemických 

látkach a prípravkoch,  

- pri činnostiach vedúcich k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

- pri výrobe a spracovaní výbušnín a výbušných predmetov a pri zaobchádzaní s nimi, 
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- pri dezinfekcii a deratizácii priestorov plynmi, 

- v priestoroch uzavretých a nedostatočne prevetrávaných nádob a nádrží, 

- s horľavými kvapalinami I. triedy s výnimkou ich bezpečného používania v 

laboratóriách a pri poskytovaní zdravotnej a veterinárnej starostlivosti, 

- pri ktorých je riziko zrútenia stavieb, konštrukcií a zrútenia alebo zosypania materiálov, 

- vo výškach nad 1,5m a nad voľnými hĺbkami, 

- s nebezpečenstvom vysokého napätia, 

- pri porážke zvierat na bitúnkoch a pri chove zvierat podľa osobitného predpisu, 

- banské pod zemou a pri razení tunelov a štôlní. 

 

Ďalej sú to práce a pracoviská so škodlivými: 

1. s nárazmi, otrasmi alebo pohybmi: 

- spojené s tlakom na brucho a podbrušie, 

- pri ktorých dochádza k prenosom nárazov na horné končatiny, napríklad práca s ručnými 

pneumatickými nástrojmi, 

- pri ktorých dochádza k prenosu vibrácií, pri ktorom sú prekračované najvyššie prípustné 

hodnoty vibrácií, ustanovené osobitným predpisom (nariadenie vlády o ochrane zdravia pred 

hlukom a vibráciami), pre tehotné ženy znížené o 10 dB,  

2. pri manipulácii s nákladmi spojené s rizikami, najmä v krížovej  oblasti chrbtice, 

spojené so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých sú prekročené 

smerné hmotnostné hodnoty (nariadenie vlády o min. bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami),  

3. na pracoviskách s hlukom, keď sú prekračované najvyššie prípustné hodnoty hluku, 

ustanovené osobitným predpisom (nariadenie vlády o ochrane zdravia pred hlukom a 

vibráciami),  

4. s ionizujúcim žiarením pri činnostiach vedúcich k ožiareniu ionizujúcim žiarením 

mimo kontrolovaných pásiem pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak dávka na 

plod počas celého tehotenstva neprekročí 1 mSv,  

5. s neionizujúcim žiarením, keď sú prekročené najvyššie prípustné hodnoty 

elektromagnetického žiarenia a elektromagnetických polí s frekvenciami 3000 GHz a 

nižšími, ustanovené osobitným predpisom pre obyvateľstvo,  

6. na pracoviskách s nadmernou záťažou chladom alebo teplom: 

- keď sa teplota vzduchu udržiava po dobu viac ako 4 hod. na hodnote 4°C a nižšej alebo 

keď sa vykonávajú práce v súhrne za zmenu dlhšie ako 1 hod. pri teplotách pod -5°C. Práca v 
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uvedenom povolenom časovom rozsahu musí byť kompenzovaná účinnými ochrannými 

opatreniami na zabezpečenie fyziologickej termoregulácie tehotnej ženy, najmä vhodným 

pracovným oblečením, primeraným temperovaním priechodných a odpočinkových priestorov, 

v prípade potreby zabezpečením teplých nápojov a stravy, 

- keď časovo-vážená celozmenová priemerná výsledná teplota guľového teplomeru prevyšuje 

28°C, 

7 s nevhodným pohybom a držaním tela a s premiestňovaním sa v rámci pracoviska 

alebo mimo neho: 

- vykonávané vo fyzicky náročných a v nevhodných pracovných polohách, ako je práca v 

hlbokom predklone, v podrepe, v kľaku, poležiačky, vo vypätom stoji na špičkách nôh, s 

rukami nad hlavou a s pootočením trupu o viac ako 60°, 

- postojačky u tehotných žien, ak sa vykonávajú súvisle počas prevažnej časti pracovnej 

zmeny, 

- vykonávané v obmedzenom pracovnom priestore, ktorý neumožňuje striedanie pracovných 

polôh a uvoľňovanie zaťažovaných častí podpornopohybovej sústavy, a v podmienkach, ktoré 

neumožňujú upraviť pracovné miesto so zreteľom  na antropometrické zmeny tela ženy v 

priebehu tehotenstva, 

8. s psychickou záťažou 
- pri ktorej nemožno individuálne prispôsobovať pracovné tempo dané strojovým zariadením, 

- pri ošetrovaní pacientov na uzavretých psychiatrických oddeleniach, 

9. biologickými faktormi, najmä práce pri výrobe liečiv a prípravkov na humánne a 

veterinárne účely, pri ktorých môže preukázateľne vo významnej miere dochádzať k 

prenikaniu v nich obsiahnutých biologických účinných látok do organizmu, 

10. chemickými faktormi, najmä práce s: 

- ortuťou a jej zlúčeninami, látkami spomaľujúcimi mitózu, oxidom uhoľnatým, 

- chemickými látkami, ktoré sú v nebezpečnej miere absorbované cez pokožku (podľa 

nariadenia vlády SR o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi) a ktoré sú uvedené v 

osobitnom predpise (zákon o chem. látkach a prípravkoch), 

- chemickými látkami, ktoré:  

- majú výrazný alergujúci účinok na dýchacie ústrojenstvo alebo kožu, ktoré sú uvedené 

v osobitnom predpise (zákon o chem. látkach a prípravkoch), 

- majú žieravý účinok na kožu, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise (zákon o chem. 

látkach a prípravkoch). 
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V organizácii ZŠ s MŠ Hôrky sa to týka nasledovných prác, ktoré je zakázané vykonávať 

hore uvedeným skupinám pracovníčok: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

- prípadná práca vo výške nad 1,5 m, 

- manipulácia s nákladmi spojená so zdvíhaním, prenášaním a ukladaním bremien, pri ktorých 

sú prekročené smerné hmotnostné hodnoty (Nariadenie vlády o min. bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami) 

VI. ZABEZPEČENIE PITNÉHO REŽIMU 

( v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a § 17 zákon č. 

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

niektorých zákonov) 

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov 

teplom na pracoviskách. U zamestnancov môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej 

únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, 

malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. 

Za účelom prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom počas letného 

obdobia sú doporučené na pracoviskách tieto preventívne opatrenia: 

- Pitný režim, t. j. konzumáciu dostatočného množstva vhodných nápojov, ktoré majú 

občerstvujúce a uhrádzajúce vlastnosti (uhrádzajúce nápoje slúžia na uhrádzanie tekutín, solí 

a ďalších látok stratených nadmerným potením). Za vhodné sa považujú napr. minerálne vody 

s obsahom Na do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy. Nápoje musia byť 

zdravotne neškodné, majú mať vhodné chuťové vlastnosti a teplotu, čo najmenší obsah cukru, 

najviac do 6 % (sladké nápoje zvyšujú pocit smädu) a nemajú obsahovať ani malé množstvo 

alkoholu (alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme). Teplota 

nápojov má byť v rozmedzí 12 až 15 °C. 

- Na pracoviskách všetci zamestnanci majú dostupnosť a dostatočné množstvo vhodných 

nápojov. V prípade, že tak nie je, zamestnanci sú toto povinní oznámiť svojmu nadriadenému. 

Finančne uhrádzať tieto nápoje však nie je povinnosťou zamestnávateľa. 

- Vhodný pracovný odev, jednovrstvový, z prírodných materiálov (syntetické materiály sú 

nevhodné pretože neumožňujú odparovanie potu), podľa možnosti svetlej farby. 

- Na pracovisku treba zabrániť insolácii, t. j. prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná 

alebo svetlíky, tienením (napr. žalúziami, roletami). Ak nie je na pracovisku klimatizácia, je 

potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. Pri používaní ventilátorov je tieto 

potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu 

ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. 
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- V prípade potreby je treba zamestnancom umožniť prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť 

osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. 

- Prípadná úprava režimu práce a oddychu najmä pri prácach s nadmernou fyzickou záťažou 

(posun začiatku pracovnej zmeny, dĺžka a zaradenie prestávok a pod.) má byť riešená 

dohodou medzi priamym nadriadeným a zamestnancom. 

Povinnosť zamestnávateľa, ktorá vyplýva z § 17 zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť pre 

zamestnancov bezplatne pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom za určených podmienok je v 

prípade: 

- pri prekračovaní únosných hodnôt operatívnej teploty pri dlhodobej práci (viac ako 4 hodiny 

za pracovnú zmenu) na uzatvorenom pracovisku zaradenej do triedy práce 3 alebo 4 ak sa 

preukáže, že dochádza k nadmernej strate tekutín z organizmu, 

- pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní. Mimoriadne teplý 

deň je deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 

30 
o
 C. 

Pitný režim na pracovisku s nadmernou záťažou teplom, výber vhodných nápojov, ich 

primeranú teplotu a množstvo zamestnávateľ prekonzultuje s lekárom, ktorý dohliada na 

zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou, resp. s lekárom pracovnej zdravotnej služby. 

- Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, prípravu 

potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z 

rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná 

v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov 

alebo látok určených na ľudskú spotrebu. 

- Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení 

zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie 

akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami 

nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezpečnosť pitnej vody sa hodnotí a 

kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov. 

- Na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a 

dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, môže 

regionálny úrad verejného zdravotníctva dočasne povoliť, najviac na tri roky, výnimku na 

použitie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,24) ak nejde o vodu 

balenú do spotrebiteľského balenia. Výnimku nemožno povoliť, ak ide o vodárenské zdroje 

na zásobovanie pitnou vodou, ktoré poskytujú menej ako 10 m3 pitnej vody za deň alebo 

zásobujú menej ako 50 osôb. Regionálny úrad verejného zdravotníctva povolí výnimku, len 

ak zásobovanie pitnou vodou nemožno zabezpečiť inak a nebude ohrozené zdravie ľudí. Po 

uplynutí času platnosti povolenia môže regionálny úrad verejného zdravotníctva v 

odôvodnených prípadoch opätovne povoliť výnimku najviac na tri roky; výsledky kontroly 
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spolu s odôvodnením rozhodnutia o druhej výnimke oznámi Komisii. Vo výnimočných 

prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva povoliť tretiu výnimku po predchádzajúcom 

súhlase Komisie. 

- Aktuálny zoznam výnimiek povolených podľa odseku 3 zverejňuje úrad verejného 

zdravotníctva na internete. 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný poskytovať dostupným spôsobom 

informácie o výnimkách povolených podľa odseku 3 a výsledkoch kontroly kvality pitnej 

vody u spotrebiteľa a aktuálny zoznam povolených výnimiek predkladať úradu verejného 

zdravotníctva. 

- Podľa miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú situáciu môže 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva z vlastného podnetu alebo na návrh fyzickej osoby - 

podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrába a dodáva pitnú vodu a využíva vodárenské 

zdroje na zásobovanie pitnou vodou, rozšíriť rozsah a početnosť kontroly ukazovateľov 

kvality pitnej vody o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať, alebo ich zúžiť 

pri preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnotách ukazovateľov kvality pitnej vody a jej 

zdroja doložených štatisticky reprezentatívnym počtom údajov. 

- Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu a 

využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné pitnú vodu 

dezinfikovať, ak ďalej nie je ustanovené inak. Druh a spôsob dezinfekcie pitnej vody alebo jej 

vynechanie posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 4 písm. e). 

- Teplú vodu dodávanú systémom hromadného zásobovania okrem technologickej vody 

možno vyrábať len z pitnej vody. 

 

VII. Písomné potvrdenie zamestnancov o oboznámením sa s predpisom, podpisy 

Por. č. ČITATEĽNÉ MENO DÁTUM PODPIS 
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