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1. blok - BOZP  
všeobecné požiadavky – 
ústava,  zákon, IP, bezpečnostné 
zásady,  zástupca BOZP a komisia 
BOZP 

  

Kde sú uvedené 
základné 

požiadavky ?  
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§ Ústava SR - v článku 36 je uvedené:   
Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné   
podmienky.   

Zákon im zabezpečuje najmä podľa písmena c ) tohto článku  
ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci  

§ Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci  - rieši základné požiadavky zamestnávateľa a 
zamestnancov v oblasti BOZP  

§ Nariadenia vlády, vyhlášky, usmernenia, technické normy 
týkajúce  sa príslušných odvetví a oblastí bezpečnosti  
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Základné legislatívne predpisy v oblasti BOZP 
Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní  služieb  
Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov Zákon č. 56/2012 Z. z. o 
cestnej doprave  
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon)  
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii 
pracovného času v doprave  
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  
Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov Zákon  č. 280/2006 Z. 
z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom 
zdravotníctve   
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce  
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí   
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách  Zákon č. 437/2004 Z. 
z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Legislatívne predpisy v oblasti BOZP  
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody Zákon č. 139/1998 Z. z. o 
omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon)  
NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so  zobrazovacími jednotkami  
NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných  pracovných 
prostriedkov  
NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko NV SR č. 392/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní  pracovných prostriedkov  
NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci NV SR č. 281/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii  s bremenami  
NV SR č. 272/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám,  matkám do 
konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so  špecifickým rizikom pre 
tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode NV SR č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a 
pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým  zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri 
zamestnávaní mladistvých  zamestnancov  
Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci  
Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technických zariadení, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia 
pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci  
Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci Vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z. 
z. ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze  

Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP   



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Farmaceutická fakulta 
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 

Číslo dokumentu: N/A 

Typ dokumentu: N/A 

Názov dokumentu: Vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov a študentov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)  
a školenie zamestnancov a študentov v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) 

Číslo revízie: 1 

Dátum aktualizácie: 26/08/2021 

 

 
Strana 6 z 87 

 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
Pre koho je určený?  

Tento zákon sa vzťahuje na:  
1) zamestnávateľov a zamestnancov 
vo všetkých odvetviach výrobnej 
sféry a nevýrobnej sféry a na 
2) školy a študentov VŠ 

 
Poznámka: V zmysle §3 tohto zákona je zamestnanec: 
a/ fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom 
pracovnom vzťahu vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu podľa 
jeho pokynov za mzdu alebo za odmenu,   
b/ žiak učilišťa, žiak odborného učilišťa, žiak strednej školy pri 
praktickom vyučovaní a študent vysokej školy pri praktickej výučbe. 

 
Ustanovenia zákona sa tiež primerane vzťahujú na:   

fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím   
zamestnávateľa na jeho pracovisku alebo v jeho   

priestore 
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Spoločnosť má spracovanú a aktualizovanú tzv. dokumentáciu BOZP, ktorej súčasťou je aj:  

„Smernica na zabezpečenie BOZP“   
(Systém riadenia BOZP)   

V písomnej forme je zamestnancom prístupná k nahliadnutiu na oddelení hospodárskej správy.  

Smernica obsahuje základné povinnosti vedúcich zamestnancov, ostatných zamestnancov a 
jednotlivých úsekov.  

V prílohách tejto smernice sú podrobne riešené jednotlivé oblasti 

BOZP. Za BOZP zodpovedajú VŠETCI VEDÚCI ZAMESTNANCI.   

Všetky náklady týkajúce sa zaistenia BOZP   

znáša v plnej miere zamestnávateľ.  
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Povinnosti pri nástupe zamestnanca:  

Oddelenie ľudských zdrojov zabezpečuje v 
spolupráci s oddelením hospodárskej správy 
vstupné školenia BOZP pred nástupom na 
pracovisko, najneskôr v deň nástupu na pracovisko 
v zmysle príloh platnej smernice na zabezpečenie 
BOZP,  

Vysiela novo nastupujúcich zamestnancov na vstupnú lekársku   
preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci.  
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Povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP:  
Každý zamestnanec podľa §12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je povinný:  

• zúčastňovať sa školení o BOZP, zamestnávateľ musí zabezpečiť 
vykonávanie: - vstupných školení – pred nástupom na pracovisko, najneskôr v deň 

nástupu - opakovaných školení – pravidelne raz za 24 mesiacov   

• podrobiť sa lekárskym prehliadkam (LP) vo vzťahu k práci, zamestnávateľ 
musí  zabezpečiť vykonávanie lekárskej prehliadky:  

- pred nástupom na pracovisko,   
- pri preradení na inú prácu, ak to vyžaduje pracovné zaradenie  

Náklady spojené s LP HRADÍ ZAMESTNÁVATEĽ.  
Zamestnanec má právo vyžiadať si lekársku prehliadku ak sa domnieva, že sa mu 

zhoršil  zdravotný stav z dôvodu vykonávania danej práce.  

Opakované LP sa riadia na základe posúdenia PZS.  
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Povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP:  
Každý zamestnanec podľa §12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
je  povinný:  

• nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky 
na  pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom 
čase aj  mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich 
vplyvom do  práce,  

• podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ   

Zamestnávateľ je povinný vykonávať kontrolnú činnosť (§ 9 
zákona  č. 124/2009 Z.z.) u svojich zamestnancov na požitie 
alkoholických nápojov,  omamných látok alebo psychotropných 
látok.   
 
Kontroly sa vykonávajú:   
- Náhodne u zamestnancov  
- Pri podozrení, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo 
omamných látok  
- Bezprostredne po vzniku úrazu, ak je toho zamestnanec schopný  
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Povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP:  
Každý zamestnanec podľa §12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP 
je povinný: • dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách.  

Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčiť na 
pracovisku,  ak zamestnáva nefajčiarov.   
Na pracoviskách platí ZÁKAZ FAJČIŤ.  

Povolené fajčiť je iba na miestach   

na to určených a označených piktogramom.  

Zamestnávateľ musí kontrolovať dodržiavanie zákazu 
fajčiť  a uplatňovanie bezpečnostných značení na 

pracovisku.   
 

BOZP v podmienkach  
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Povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP:  
Každý zamestnanec podľa §12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP je povinný:  

• používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné 
pracovné  prostriedky.  

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na 
poskytovanie a  používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov:  

Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje 
zamestnancovi,  ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú 
mimoriadnemu  opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú 
nepoužiteľné za  čas kratší ako šesť mesiacov.(napr. upratovačky)  

ZAMESTNANCOM vykonávajúcim administratívne práce (vedúcim zamestnancom, 
referentom) NEMUSÍ zamestnávateľ poskytovať pracovný odev a obuv.  

V prípade pridelenia osobných ochranných pracovných prostriedkov 
zamestnávateľom je  zamastenec povinný ich používať a zamestnávateľ je povinný 
vykonávať kontrolu ich  používania zamestnancami.  

BOZP v podmienkach  
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Práva zamestnanca v oblasti BOZP:  
Každý zamestnanec podľa §12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP má právo:  

• prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri  práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno 
po vzájomnej dohode  prizvať na rokovanie aj odborníkov v 
danom odbore  

Pre potreby zamestnávateľa a zamestnancov sú   
menovaní zástupcovia zamestnancov pre BOZP,   
na ktorých sa zamestnanec môže obrátiť a   
prerokovať svoje požiadavky v oblasti BOZP.  

• odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, 
ak  sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život 
alebo  zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.   

Napr. Odmietnuť riadiť služobné motorové vozidlo, ktorého technický stav 
nezodpovedá požiadavkám predpisov na prevádzku na pozemných komunikáciách.  

BOZP v podmienkach  
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Zástupca zamestnancov pre BOZP 

Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť je 
zamestnanec,  ktorý je navrhnutý odborovým orgánom a 
menovaný s jeho  písomným súhlasom.  

Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť 
zastupuje  najviac 100 zamestnancov.  

Komisia BOZP - zasadá 1x ročne  

Pravidelne hodnotí stav BOZP, stav a vývoj pracovných úrazov, nebezpečných 
udalostí, vrátane pracovného  prostredia a pracovných podmienok. Navrhuje 
opatrenia na zlepšovanie stavu BOZP. Vyjadruje sa ku všetkých otázkam súvisiacich 
s BOZP.  

Zástupcovia zamestnancov pre BOZP:  

Ich menovanie a zoznam je súčasťou dokumentácie BOZP a ich menný 
zoznam je uvedený na nástenke.   

BOZP v podmienkach  
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Zásady bezpečného správania sa na pracovisku  

 Dodržiavať predpisy na zaistenie BOZP.  
 Plne sa venovať činnostiam vyplývajúcim z náplne práce, nekonať 

ľahkomyseľne a nepozorne. Nerozptyľovať ostatných zamestnancov.  
 Nikdy nepracovať so zariadením (kancelárska, výpočtová technika, spotrebiče), 

ktoré je pokazené alebo vykazuje znaky chybovosti.  
 Pracovať len so zariadením, obsluhou ktorého ste boli poverený a ktorého 

bezpečnú obsluhu poznáte.  
 Pri obsluhe zariadenia vykonávať iba také úkony, na ktoré máte potrebnú 

kvalifikáciu a povolenie.  
 Pri zistení poruchy neodkladne vypnúť zariadenie a okamžite upovedomiť 

nadriadeného zamestnanca.  
 Zdržiavať sa na určených miestach pre výkon vašej práce.  
 Dbať na to, aby únikové cesty, prístupy k požiarnym zariadeniam, k elektrickým 

rozvádzačom, hlavným vypínačom, hlavným uzáverom vody a plynu ostali trvalo 
voľné, nezatarasené žiadnymi predmetmi.  

BOZP v podmienkach  
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Zásady bezpečného správania sa na pracovisku  

• Udržiavať poriadok na svojom pracovisku. Je nutné mať vždy na pamäti, že poriadok 
je základom bezpečnej práce, dobrých medziľudských vzťahov, vizitkou pracoviska 
a dobrého mena zamestnávateľa.  

• Všímať si, rešpektovať a dodržiavať všetky bezpečnostné symboly.  

• Každý úraz, ktorý sa stane na pracovisku, ihneď ohlásiť svojmu nadriadenému. 
Aj malé poranenie treba dať ošetriť.  
• V prípade nevoľnosti alebo iných okolností, ihneď túto skutočnosť ohlásiť svojmu 
nadriadenému alebo spolupracovníkovi a okamžite prerušiť vykonávanú prácu.  
• Pred opustením pracoviska dať pracovisko do poriadku. Presvedčiť sa, že 
elektrické spotrebiče sú vypnuté.  

JE ZAKÁZANÉ:  

• Vstupovať a zdržiavať sa na pracovisku pod vplyvom alkoholických nápojov a iných 
omamných látok.  

• Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.  
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Zásady bezpečnej práce  

• Správať sa tak, aby ste nespôsobili úraz a poškodenie zdravia sebe a ostatným 
zamestnancom a osobám pohybujúcim sa na pracovisku.  

• Oznamovať príslušnému vedúcemu zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré by 
mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov (chyby na elektrickom 
vedení, poškodenie okennej tabule, zariadeniach kancelárií, spotrebičoch a pod.).  

• Pred odchodom z pracoviska starostlivo prezrieť opúšťané pracovisko a postarať sa 
o odstránenie možných zdrojov škody (uzavretie vody, vypnutie spotrebičov...).  

• Po chodbách a po schodoch nebehať, pohybovať sa krokom a vždy po pravej 
strane komunikácie.  

• Obsluhovať elektrické zariadenia (kancelárska, výpočtová technika, spotrebiče) 
a vykonávať udržiavacie práce (čistenie a pod.) len v súlade s návodom výrobcu.  

 
 
 

BOZP v podmienkach  
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Zásady ochrany zdravia pri práci  

1) Podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam a vykonávať iba práce, na ktoré 
ste zdravotne spôsobilý.  

2) Odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa 
dôvodne domnievate, že je bezprostredne a vážne ohrozený Váš život alebo 
zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.  

3) Dodržiavať zásady osobnej čistoty, čistoty pracovného prostredia a pracovných 
pomôcok.  

4) Pri práci so zobrazovacou jednotkou dodržiavať prestávky min. po 4 hodinách 
nepretržitej práce so zobrazovacou jednotkou.  

5) Nahlásiť a dať si ošetriť každý úraz, ktorý sa stane pri práci.  

JE ZAKÁZANÉ   

Vykonávať prácu, na ktorú nie ste zdravotne spôsobilý.  

BOZP v podmienkach  
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Dozor v oblasti BOZP  
Vykonávajú najmä inšpektoráty práce. Inšpektoráty práce sídlia v každom krajskom meste:   

Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, B.Bystrica, Prešov a Košice  

Zamestnanec má prioritne riešiť požiadavky BOZP so zamestnávateľom a až následne by 
sa  mal obracať na orgány dozoru.  

INŠPEKTOR PRÁCE je oprávnený vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a 
na  pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom rozsahu na súkromné 
pozemky a  komunikácie – v rozsahu písomného poverenia na výkon kontroly.  

Inšpektor práce sa pri výkone inšpekcie práce preukazuje preukazom inšpektora práce, 
ktorý  nesmie vydať z rúk; na požiadanie umožní do neho nahliadnuť.  

Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce povinný postupovať tak, aby neboli 
dotknuté  práva a právom chránené záujmy subjektu, v ktorom sa vykonáva inšpekcia 
práce.  

BOZP 
 v podmienkach  
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Sankcie za porušenia povinností BOZP:  

Pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP a zo 
zákona o  inšpekcii práce ukladá miestne príslušný Inšpektorát práce na 
základe zistenia  nedostatkov. Najčastejšie ukladanými pokutami sú:  

• Za závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov od 1 000 eur do 200 000 eur;  

• Za porušenie povinností uvedených v zákone a kolektívnych zmlúv do 100 000 eur; a ak v 

súvislosti s porušením povinností vznikol pracovný úraz najmenej 33 000 eur;  

• Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o 

nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur;  

• Vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia od 300 eur do 

33 000 eur;  

• Za marenie výkonu inšpekcie práce fyzickej osobe od 65 eur do 650 eur;  

• Za porušenie povinností vedúceho zamestnanca do štvornásobku priemerného 

mesačného zárobku.  
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2. blok - BOZP  

práca so zobrazovacou jednotkou  

 

 

 
 

Práca so zobrazovacou jednotkou  
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Nariadenie vlády SR č. 276 / 2006 Z. z.  

Zobrazovacou jednotkou   

je zariadenie s obrazovkou na   

znázorňovanie abecedno-číslicových   

alebo grafických znakov bez ohľadu na   

použitý spôsob zobrazovania,  

Zobrazovacou jednotkou NIE JE :  
zariadenie s obrazovkou v registračnej   
pokladnici, kalkulačka, mobilný telefón. 
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Nariadenie vlády SR č. 276 / 2006 Z. z.  
 

Požiadavky na pracovisko so zobrazovacou jednotkou:  

• Zamestnanec musí byť zdravotne spôsobilý.  
• Znaky na obrazovke musia byť dobre čitateľné a zreteľne zobrazené. • Obraz 
na monitore musí byť ustálený bez blikania alebo iných znakov nestálosti.  Na 
obraze monitora sa nesmie odrážať svetlo, popr. predmety a osoby. • Klávesnica 
musí byť od zobrazovacej jednotky oddelená a musí zodpovedať  ergonomickým 
zásadám (výška, sklon, tvarovanie).  
• Priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre 
ruky a predlaktia.  

• Povrch klávesnice musí byť matný, zamedzujúci vznik odrazu svetla.  
• Prestávka pri nepretržitej práci so zobrazovacou jednotkou musí byť 
najneskôr  po 4 hodinách nepretržitej práce.  
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Zdravotné následky nesprávneho sedenia 

 
 

Práca so zobrazovacou 
jednotkou 

 

 

 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Farmaceutická fakulta 
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 

Číslo dokumentu: N/A 

Typ dokumentu: N/A 

Názov dokumentu: Vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov a študentov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)  
a školenie zamestnancov a študentov v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) 

Číslo revízie: 1 

Dátum aktualizácie: 26/08/2021 

 

 
Strana 25 z 87 

 

Odporúčaná ergonómia pri práci so zobrazovacou jednotkou   

 
P 
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SPRÁVNE 

Položte chodidlá pevne na dlážku  alebo na 
podložku. 

NESPRÁVNE 

Nenechajte nohy voľne visieť  alebo 
stláčať stehná. 
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Práca so zobrazovacou jednotkou: všeobecné odporúčania:  

 

• Prestávku by si mal zaraďovať zamestnanec sám podľa svojich pocitov.  

• Prestávka musí byť zaradená skôr ako začne klesať pracovný výkon.  

• V druhej polovici zmeny má byť viac prestávok.  

• Monotónna práca si vyžaduje väčší počet kratších prestávok.  

 
Dlhé prestávky sú nevýhodné - zapracovanie k optimálnemu výkonu trvá dlhšie.  
 
REGENERUJÚCI ÚČINOK PRESTÁVKY JE NAJMÄ V PRVÝCH 5 MINÚTACH.  

 

ŠTÚDIE UKÁZALI, ŽE AK SI POČAS PRÁCE UROBÍTE ČASTÉ 
KRÁTKE  PRESTÁVKY, PRODUKTIVITA NEKLESNE.  
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3. blok - BOZP  

Úrazy a nebezpečné udalosti  
 

Definícia pracovného úrazu:  

PRACOVNÝ ÚRAZ je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi 
spôsobené:  - pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,  

- nezávisle od jeho vôle,  

- krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.  

Vyššie uvedené body musia byť splnené súčasne aby zamestnávateľ úraz 
považoval  za pracovný úraz. Ak niektorá časť definície nie je splnená, jedná sa o 
iný ako  pracovný úraz.  
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Pri vzniku úrazu je každý zamestnanec povinný najskôr poskytnúť prvú 
pomoc  a následne úraz bezodkladne oznámiť bezprostredne nadriadenému 
vedúcemu  zamestnancovi. Povinnosť ohlásiť vznik úrazu je povinný aj 
svedok úrazu.   

Definícia pracovného úrazu:  

Čo je považované za „plnenie pracovných úloh“ (§ 220 ods. 1 Zákonníka práce):  
• je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru a iná 
činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom 
pracovnej cesty.   

Čo je považované za „priama súvislosť s ním“ (§ 220 ods. 2 Zákonníka práce):  
• úkony potrebné na výkon práce a úkony počas práce zvyčajné alebo 
potrebné  pred začiatkom práce alebo po jej skončení.   
• Takými úkonmi nie je cesta do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie  alebo 
vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta na ne a späť.   
• Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa  alebo 
ošetrenie pri prvej pomoci a cesta na ne a späť sú úkony v priamej  súvislosti s 
plnením pracovných úloh.  



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Farmaceutická fakulta 
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 

Číslo dokumentu: N/A 

Typ dokumentu: N/A 

Názov dokumentu: Vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov a študentov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)  
a školenie zamestnancov a študentov v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) 

Číslo revízie: 1 

Dátum aktualizácie: 26/08/2021 

 

 
Strana 30 z 87 

 

Definícia pracovného úrazu:  

Čo je považované za „nezávisle od jeho vôle“:  

• Pracovný úraz nemôže zamestnanec cielene chcieť (napr. v kontexte 
nárokov dávok zo sociálneho poistenia ).  

• Ak zamestnávateľ pri vyšetrovaní okolností vzniku pracovného úrazu zistí, 
že  zamestnanec úraz si spôsobil cielene, bude toto považované za 
závažné porušenie pracovnej disciplíny.  

Čo je považované za „ krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením 
vonkajších  vplyvov“:  

• Akékoľvek poranenie spôsobené vonkajším prostredím ako je napríklad 
náraz,  pritlačenie, navinutie, prebodnutie, uhryznutie, popálenie a podobne.   
 

 
Pracovné úraz 
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Pracovné úrazy, iné úrazy a nebezpečné udalosti 
 

EVIDOVANÝ (DROBNÝ) ÚRAZ 

Je úraz ktorý sa stal na pracovisko 
zamestnávateľa a mohol si vyžiadať lekárske 
ošetrenie, pričom dĺžka práceneschopnosti 
zamestnanca nie je viac ako 3 dni.  

REGISTROVANÝ PRACOVNÝ 
ÚRAZ 

Je pracovný úraz zamestnanca, ktorý si 
vyžiadal lekárske ošetrenie a zároveň dĺžka 
pracovnej neschopnosti je viac ako 3 dni.  

ZÁVAŽNÝ PRACOVNÝ ÚRAZ 

Je zvláštnym druhom registrovaného 
pracovného  úrazu, pričom sa jedná o úraz kedy 
zamestnanec v dôsledku úrazu utrpel smrť alebo 
ťažkú ujmu na zdraví  (zmrzačenie, strata alebo 
podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, 
ochromenie údu, strata alebo  podstatné oslabenie 
funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie 
dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie  potratu 
alebo usmrtenie plodu, alebo mučivé útrapy).   
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Pracovné úrazy, iné úrazy a nebezpečné udalosti 
 

INÝ ÚRAZ 

Úraz alebo smrť zamestnanca, ktorý nespĺňa 
definíciu pracovného úrazu, ale stal sa na 
pracovisku zamestnávateľa alebo v 
priestoroch zamestnávateľa.  

ÚRAZ INEJ OSOBY 
Je úraz zamestnanca iného zamestnávateľa, 
ktorý sa stal v priestoroch alebo na 
pracoviskách zamestnávateľa. 

NEBEZPEČNÁ UDALOSŤ 
Je udalosť, pri ktorej bola ohrozená 
bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale 
nedošlo k poškodeniu jeho zdravia. 

Vznik pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti 
je  povinný zamestnanec bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi. 
Túto  povinnosť má aj svedok úrazu alebo nebezpečnej udalosti. 
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Postup pri vzniku pracovného úrazu 
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Prevencia vzniku úrazov na pracoviskách  

• Dodržiavať vydané predpisy zamestnávateľa, napr. interné bezpečnostné zásady 
(zásady bezpečného správania sa na pracovisku, zásady bezpečnej práce, zásady 
ochrany zdravia pri práci).  

• Udržiavať na svojom pracovisku poriadok.  

• Poznať a všímať si svoje pracovisko. Nahlasovať všetky nedostatky 
vedúcemu zamestnancovi.   

• Rešpektovať bezpečnostné značenie na pracoviskách.  

• Nepreceňovať svoje schopnosti pri manipulácii s bremenami.   

Pracovné úrazy, iné úraz y a 

nebezpečné udalosti  
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Umiestnenie prostriedkov prvej pomoci  

V podmienkach prevádzky sú umiestnené nástenné lekárničky na 
dostupných miestach a to najmä:  

Na každom podlaží objektu v labákoch, alebo inom dostupnom mieste. 

Miesto umiestnenia lekárničky je  označené piktogramom :  
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4. blok – BOZP  

Riziká pri práci 

Prevencia  
Všeobecné zásady prevencie  

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní 
opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane 
zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. (§ 6 zákona 
č. 124/2006 Z. z.)  
 

V našich podmienkach sú primárne aplikované nasledovné zásady:  
- Posúdenie rizík pri všetkých vykonávaných činnostiach a prijímanie opatrení 
na  znižovanie rizika, resp. ich elimináciu.  
- Uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 
opatreniami.  
- Prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku.  
- Vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
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Riziká a posudok o riziku  
Zamestnávateľ je povinný spracovať písomný dokument „Posudok o riziku“ v 
ktorom  hodnotí nebezpečenstvá a ohrozenia pri jednotlivých pracovných činnostiach 
a k  týmto priraďuje kvantitatívne faktory pravdepodobnosti a dôsledku. 

Výsledkom  posúdenia je riziko, ktoré nadobúda stavy: Prevencia a riziká na  
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Prevencia a riziká na pracoviskách  
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Riziká na pracovisku 
 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   
 

 Pádu pošmyknutím, 
zakopnutím. 

 Znemožnenia evakuácie. 
 Poranenia zatvárajúcimi 

dverami. 
 

  
• Nahlásiť každú nerovnosť na podlahe. Podlahy musia byť rovné, ľahko 
čistiteľné, bez jám a povrchových nerovností 
• Po umytí musí byť použité výstražné značenie „pozor mokrá podlaha“ 
• Schody musia byť nepoškodené, aspoň na jednej strane musí byť 
zábradlie, počas chôdze po schodoch sa pridŕžaj zábradlia a 
NETELEFONUJ 
• Musí byť vyznačený prvý a posledný schod schodiskového ramena 
• Komunikácie chodby, schodiská) musia byť osvetlené 
• Dvere musia byť funkčné, pri prenášaní bremena musia byť zaistené v 
otvorenej polohe 
• Únikové východy MUSIA BYŤ vždy VOĽNÉ a označené 
bezpečnostným značením pre únikové cesty. 
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Riziká na pracovisku 
 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   

 Úrazu elektrickým prúdom. 
 

 • Používať na prácu len certifikované, nepoškodené a riadne 
zrevidované zariadenia. 
• Pred použitím elektrického zariadenia vykonaj vizuálnu 
kontrolu! 
• Pri zistení nedostatku ihneď zabezpeč jej odstránenie = to znamená 
nahlás nedostatok vedúcemu zamestnancovi ! 
• Nepoužívaj poškodené zariadenie ! 

 
 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   
 Práca s bremenom (aj napr. 

šanóny, kancelárske 
vybavenie, atp.) 

 Poškodenie chrbtice, úraz pri 
páde bremena 

 • Dodržiavať maximálnu povolenú hmotnosť prenášaného bremena. 
• Nepreceňovať svoje sily a schopnosti. 
• Dodržiavať bezpečnostné zásady pri prenášaní bremena. 
• Maj vždy vystretý chrbát 

 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Farmaceutická fakulta 
Ulica odbojárov 10, 832 32 Bratislava 3 

Číslo dokumentu: N/A 

Typ dokumentu: N/A 

Názov dokumentu: Vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov a študentov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)  
a školenie zamestnancov a študentov v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) 

Číslo revízie: 1 

Dátum aktualizácie: 26/08/2021 

 

 
Strana 41 z 87 

 

Riziká na pracovisku 
 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   
 

 Zraková záťaž, jednostranné 
zaťaženie organizmu (práca 
s PC) 

 

  
• Dodržiavanie bezpečnostných prestávok. 
• Pri nedostatkoch v zobrazení (blikanie, plávanie riadkov, poskakovanie 
znakov či riadkov, problémy s jasom a kontrastom) prerušiť prácu, 
odborne opraviť, prípadne monitor nahradiť; 
• Ergonomické usporiadanie počítača a nábytku. 
• Ostré predmety odkladať na miesta na to určené. 
• Dodržiavať správne zásady pri práci s pc (rovný chrbát a pod.) 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   
 Narazenie na ostré hrany, rohy 

nábytku, stoly, skrine, zásuvky 
a zariadenia 

 Nevoľnosť pri nedostatočnom 
vetraní 

 Poškodenie zraku, bolesti hlavy 
pri nedostatočnom osvetlení 

 • Dodržiavať bezpečnostné rozmiestnenie nábytku a pracovných prostriedkov. 
• Udržiavať poriadok na pracovisku. 
• Dôsledne zatvárať dvierka skríň, zasúvať zásuvky stolov a skriniek; 
• Zabezpečiť pravidelné vetranie pracovísk. 
• Zabezpečiť kontrolu intenzity osvetlenia a pravidelné čistenie osvetľovacích 
telies. 
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Riziká na pracovisku 
 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   
 

 Práca s chemickými látkami 
 Podráždenie pokožky, očí. 

 

 
 

  
• Dodržiavať zásady správneho skladovania chemickej látky. 
• Dodržiavanie bezpečnostných zásad pri používaní. 
• Rešpektovať upozornenia a výstražné symboly používanej chemickej 
látky na jej obale. 
• Mať k dispozícii kartu bezpečnostných údajov chemickej látky. 
 
 

Výstražné symboly používané na chemických látkach: 
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Riziká na pracovisku 
 

RIZIKO 
 OPATRENIA 

   
 

 Motorové vozidlá dopravná 
nehoda. 
 

 
 

  
• Motorové vozidlo smie viesť len osoba s platným oprávnením na 
vedenie motorových vozidiel vodičský preukaz. 
• Oboznámenie s dopravným prevádzkovým poriadkom zamestnávateľa. 
• Oboznámenie s vozidlom a jeho návodom na obsluhu. 
• Dodržiavanie bezpečnostných prestávok pri vedení motorového 
vozidla. 
• Dodržiavanie a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. 
• Zákaz viesť vozidlo, ktoré nespĺňa požiadavky na bezpečnú jazdu a 
prevádzku. 
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5. blok - BOZP  

Bezpečnostné značenie 

Nariadenie vlády SR č. 387 / 2006 Z. z. o požiadavkách na 
zaistenie  bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci  

Zamestnávateľ je povinný aplikovať bezpečnostné značenie na pracoviskách.  
 

Zamestnanec je povinný:  

- rešpektovať a riadiť sa bezpečnostným a zdravotným označením na pracovisku.  
- Nepoškodzovať a neodstraňovať bezpečnostné a zdravotné označenia na 
pracovisku, prípadne inak neznižovať ich funkčnosť.  
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Bezpečnostné značenie 
 

ZÁKAZOVÁ ZNAČKA  PRÍKLADY 
   
Zákazová značka je označenie, 
ktoré zakazuje správanie, ktoré by 
mohlo viesť k ohrozeniu alebo 
spôsobiť ohrozenie. 
 
Hlavné znaky: 
kruhový tvar, čierny piktogram na 
bielom pozadí, červený okraj a 
červený šikmý pruh, pričom 
červená farba musí zaberať 
najmenej 35% plochy značky. 

  

PRÍKAZOVÁ ZNAČKA 
 PRÍKLADY 

   
Príkazová značka je označenie, 
ktoré prikazuje osobitné správanie. 
Hlavné znaky: 
kruhový tvar, biely piktogram na 
modrom pozadí, pričom modrá 
farba musí zaberať najmenej 50% 
plochy značky. 
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Bezpečnostné značenie 
 

VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA  PRÍKLADY 
   
Výstražná značka je 
označenie, ktoré upozorňuje 
na nebezpečenstvo alebo 
ohrozenie. 
 
Hlavné znaky: 
trojuholníkový tvar, čierny 
piktogram na žltom pozadí s 
čiernym okrajom, pričom žltá 
farba musí zaberať najmenej 
50% plochy značky. 
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Bezpečnostné značenie 
 

ZÁCHRANNÁ ZNAČKA  PRÍKLADY 
   
Značka ktorá informuje o bezpečí 
a to napríklad prostriedkoch prvej 
pomoci alebo ceste do bezpečia na 
únikovej ceste. 
 
Hlavné znaky: 
obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, 
biely piktogram na zelenom pozadí, 
pričom zelená farba musí zaberať 
najmenej 50 % plochy značky. 
 
 

 

 

POŽIARNA ZNAČKA 
 PRÍKLADY 

   
Značky ochrany pred požiarmi a 
umiestnenia požiarnych zariadení 
Hlavné znaky: 
obdĺžnikový alebo štvorcový tvar, 
biely piktogram na červenom 
pozadí, pričom červená farba musí 
zaberať najmenej 50% plochy značky. 
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6. blok - BOZP  
Pitný režim  

 

Do ktorej triedy práce sú zaradení zamestnanci v zmysle Vyhlášky 
č. 99/2016, ktorá sa zaoberá ochranou zdravia pred teplom a 
chladom? 

Zamestnanci patria do 1a triedy:   

Práca posediačky s minimálnou pohybovou 
aktivitou (administratívne práce), práca posediačky spojená s 
ľahkou  manuálnou prácou rukami a ramenami (písanie na stroji, 
práca  s PC, triedenie drobných ľahkých predmetov). Ako j 
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Ako je povinná spoločnosť zabezpečiť zamestnancom pitný režim? 
Spoločnosť poskytuje všetkým svojim zamestnancom celoročne, 
bezplatne a bez obmedzenia množstva pitnú vodu z verejného 
vodovodu.   

V prípade nezabezpečenia pitnej vody z verejného vodovodu z 
dôvodu napr. odstávky, poruchy, údržby vodovodu, znehodnotenia 
kvality pitnej vody musí zamestnávateľ zabezpečiť náhradný zdroj 
pitnej vody v prípade, ak musia byť zamestnanci na svojich 
pracoviskách.  
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Aká má byť teplota na pracovisku pri vykonávaní administratívnych 
činností? (V zmysle Vyhlášky č. 99/2016 Z.z.) pracovisku pri 
vykonávaní  činností?   

 
 

 
 

Vyhl. č. 99/2016  

Letné obdobie:     Zimné obdobie:  
Optimálna: 23 – 27°C   20 – 24°C   
Prípustná: 20 – 28°C  18 – 26°C  
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7. blok – BOZP 
Poučený pracovník na prácu s elektrickým 
zariadením  

Vyhl.č. 508/2009 Z.z. 
 

 

Aké majú povinnosti vedúci zamestnanci? 

a) zakúpiť iba certifikované elektrické zariadenie  

b) uchovávať k zakúpenému el. zariadeniu 
dokumentáciu od výrobcu počas celej doby 
používania zakúpeného el. zariadenia 

c) dodržiavať pokyny výrobcu uvedené v dokumentácii  
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Poučení zamestnanci 
Títo pracovníci môžu samostatne obsluhovať EZ malého a nízkeho 
napätia, ktoré je vyhotovené tak, že pri ich obsluhe nemôžu prísť do styku 
s nekrytými  živými časťami EZ pod napätím   

• zapínať a vypínať jednoduché EZ,  

• premiestňovať EZ pri vypnutom stave,  

• manipulovať s pohyblivými prívodmi,  

• vykonávať údržbu EZ iba pri vypnutom stave EZ podľa návodu výrobcu (návod v 
slovenskom jazyku + iba certifikované zariadenia s „CE“).  

Pred premiestňovaním pracovných strojov pripojených na elektrickú sieť 
vidlicou, musí sa vykonať bezpečné odpojenie od siete vytiahnutím vidlice 
zo zásuvky.  

Opravy a údržbu môže vykonávať iba špeciálne 
vyškolená údržba !!!  

Pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu vykonávať údržbu (čistenie, mazanie, bežné 
prehliadky bez rozoberania pomocou nástrojov a pod.), ale VŽDY len pri vypnutom stave 
elektrického zariadenia. 
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Aký je prvý krok pri poskytnutí prvej pomoci pri 
úraze elektrickým prúdom? 

• prerušiť zdroj prúdu 
• odtiahnuť postihnutého 
z dosahu pôsobenia el. prúdu 

 

Čo musí poznať osoba, ktorá obsluhuje elektrické zariadenie?  
Pri obsluhe el. zariadenia MUSÍ obsluhujúci dbať na  dodržiavanie 
návodov na obsluhu a inštrukcií ako aj na  to, aby zariadenia 
neboli nadmerne preťažované alebo  inak poškodzované.  

Zariadenie / spotrebič nesmie byť pripojený do  znečistenej alebo 
poškodenej zásuvky.   
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Akékoľvek zasahovanie do elektrických zariadení môže 
spôsobiť úraz el. prúdom, požiar, alebo výbuch, preto je 
zakázané!!!  
Ak sa pri obsluhe zistí závada na zariadení, napr. dym, nadmerné 
iskrenie, zápach, neobvykle hlučný chod, nadmerné oteplenie a 
pod. musí sa dané zariadenie okamžite vypnúť a závada ohlásiť 
najbližšiemu nadriadenému, popr. priamo na oddelenie 
hospodárskej správy. 

 

 
 

Poškodené elektrické zariadenia sa nesmú používať! 
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 ZÁSADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI  
PRI ÚRAZE ELEKTRICKÝM PRÚDOM: 
1. Vyslobodiť postihnutého z dosahu prúdu.  
2. Zistiť základné životné funkcie dýchanie a závažné poranenia. 
3. Umiestniť postihnutého do vhodnej polohy. Ak sme presvedčení, že 

postihnutý chrbticu poškodenú nemá /napr. neprirodzené polohy tela, 
pokrútenie a pod./, umiestnime postihnutého do ležatej polohy na chrbát, 
uvoľníme šatstvo okolo krku a vyčistíme ústnu dutinu od možných 
zvratkov, uvoľniť dýchacie cesty zaklonením hlavy. 

4. Zahájiť samotné oživovanie. 
5. Privolať odbornú pomoc. 
6. Vykonať protišokové opatrenia do príchodu pomoci, podľa potreby zaistiť 

možných svedkov 
5T: ticho, teplo, tekutiny (vlhčenie pier), transport, tíšenie bolesti 
Tiež zabezpečiť doprovod do nemocnice, oboznámiť nadriadeného a 
rodinu. 

7. Byť k dispozícii pre potreby spísania záznamu o úraze 
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8. blok - BOZP  

pracovisko – priestorové vybavenie, regále  

BOZ 

Čo je pracovisko? (NV SR 391/2006 Z.z.)V SR 1/2006  

Pracovisko je miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch 
zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.  
 

Aké sú požiadavky na pracovisko? sú požiadavky na pracovisko? 

- dopravné cesty k únikovým východom a samostatné únikové východy musia byť trvalo  voľné,   
- musí sa vykonávať údržba pracoviska, pracovných prostriedkov, zariadení a odstrániť čo najskôr 
zistené poruchy  
- musí sa pracovisko, pracovné prostriedky, zariadenia pravidelne čistiť a udržiavať - bezpečnostné 
prostriedky a zariadenia sa musia pravidelne kontrolovať, udržiavať  a zabezpečovať ich 
funkčnosť  

Pre jedného zamestnanca má byť na pracovisku voľná podlahová plocha najmenej 2 m2 okrem 
zariadení a spojovacej cesty.   

Šírka voľnej plochy na pohyb nemá byť v žiadnom mieste zúžená na menej ako 1 meter.   
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SKLADY A SKLADOVANIE - Ukladanie do regálov 
 

 Regály musia byť označené nosnosťou - zákaz 
preťažovania!  

 Ručne ukladať len do výšky 1,80 m. Nad 1,80 m 
z miesta bezpečného postavenia obsluhy (schodíky ai.) 

 Zákaz lezenia po regáloch 
 Regál musí byť stabilný !! 
 Vykonávať 1 x ročne kontrolu regálov poverenou 

osobou 
 Šírka uličiek medzi regálmi musí zodpovedať spôsobu ukladania materiálu 

a musí mať najmenej 0,8 m 
 

Ak zistíte, že regál nie je stabilný, má poškodenú bunku, 
alebo uvoľnený spoj túto skutočnosť nahláste svojmu 
nadriadenému zamestnancovi, alebo vedúcemu daného 
pracoviska. 
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Čo sa považuje za ručnú manipuláciu s bremenami? Čo sa  

Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo  
nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo  
viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie,  
tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností  
bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú  
riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov. 

Aké bremeno 
môžem zdvíhať? Č o 

sa  
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Ako sa má vykonávať zdvih správnym spôsobom? 
PRED ZDVIHOM VLASTNÝ ZDVIH 

AKO SPRÁVNE 
PRENÁŠAŤ BREMENO 

ČOHO SA TREBA 
VYVAROVAŤ 

    
• Prezrieť si trasu 
• Odstrániť každú možnú 
prekážku 
• Oboznámiť sa s prenášaným 
bremenom 
• Použiť vhodnú obuv a ďalšie 
OOPP 

• Postaviť sa priamo k bremenu 
čo najbližšie 
• Nájsť si rovnováhu, nohy sú 
rozkročené 
• Čupnúť si, zohnúť nohy v 
kolenách  
• Držať chrbát maximálne 
vyrovnaný 
• Nadýchnuť sa a zadržať dych 
• Stiahnuť brucho 
• Do polohy stoja sa dostať 
pomocou nôh so vzpriamenou 
chrbticou 
• Zdvíhať plynulo a kontrolovať 
zdvih 

• Pevne držať bremeno 
• Držať bremeno čo najbližšie pri 
tele 
• Chrbát držať vzpriamene 
• Stiahnuť brucho 
• Pri skladaní sa ohnúť v 
kolenách 

• Nedvíhať predmety nad hlavu 
• Neskladať objemné predmety 
zhora bez zistenia hmotnosti 
• Zabezpečiť si lepší prístup, 
prípadne pomoc 
• Pri zdvíhaní alebo skladaní 
predmetov sa nevytáčať 
• Nenakláňať sa po zdvihnutý 
predmet cez nejakú prekážku v 
ceste, radšej ju obísť. 
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Prečo pri zdvíhaní nerobiť „mačací 
chrbát“? 

 
 
Ak zdvíham bremeno  

S mačacím chrbátom,  

na krížovú oblasť je to ako keby 

prenášané bremeno bolo 100 

násobne ťažšie. 
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9. blok - BOZP  

Zakázané činnosti, zakázané práce tehotným 
ženám a mladistvým 
 

Ktorá zamestnankyňa sa považuje za tehotnú v zmysle zákonníka práce? 
Zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a 
predložila o tom lekárske potvrdenie. 
 

Tehotné ženy, matky do konca 9.mesiaca a dojčiace ženy 
nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre nich fyzicky neprimerané alebo škodia 
ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. Tehotné ženy 
nesmú byť zamestnané prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú ich 
tehotenstvo. 
Zakázané práce: 
- práca vo výškach nad 1,5 m a nad voľnou hĺbkou 
- zdvíhanie bremien, pri ktorých sú prekročené hmotnostné hodnoty 
- miesta kde časovo vyvážená celozmenová priemerná teplota prevyšuje 28°C 
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Kto sa považuje za mladistvého?  
Za mladistvého občana sa považuje občan vo veku od 15 do 18 rokov. Je to obdobie 
života medzi dosiahnutím pracovnoprávnej spôsobilosti (15 rokov) a dosiahnutím 
plnoletosti (18 rokov). 
 

Aké práce nesmie vykonávať mladistvý?  
Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na 
anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho 
neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé. 
Spoločnosť nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú 
vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu, alebo pri ktorých výkone by mohli vážne 
ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb. 
Zakázané práce mladistvým: 
- práca vo výškach nad 1,5 m a nad voľnou hĺbkou 
- práce spojené so zvýšenou záťažou podporno-pohybového ústrojenstva 
a nadväzných systémov a funkcií organizmu pri zdvíhaní a prenášaní bremien, ktoré 
prekračujú smerné hmotnostné hodnoty 
- práce vykonávané dlhšie ako 4 hodiny za zmenu postojačky bez možnosti zmeny 
základnej pracovnej polohy alebo práce s významným obmedzením pohyblivosti a 
zmeny polohy trupu a končatín v priebehu zmeny. 
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Pracovné prostriedky 
• pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa 
používa pri práci, 
• používanie pracovného prostriedku je každá činnosť s pracovným 
prostriedkom, najmä zapínanie, vypínanie, používanie, preprava, oprava, 
prestavba, údržba a starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia, 
• zóna nebezpečenstva je oblasť vnútri pracovného prostriedku alebo v 
okolí pracovného prostriedku, v ktorej je ohrozená bezpečnosť alebo 
zdravie zamestnanca, ak sa v nej nachádza, 
• ohrozený zamestnanec je zamestnanec, ktorý sa celkom alebo čiastočne 
nachádza v zóne nebezpečenstva, 
• obsluha pracovného prostriedku je zamestnanec poverený používať 
pracovný prostriedok a jeho činnosť pri používaní pracovného prostriedku. 
 
• Pri používaní pracovného prostriedku sa musí dodržiavať návod na obsluhu od 
výrobcu 
 
• Musia sa vykonávať preukázateľné kontroly určené výrobcom, poprípade iným 
predpisom 
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OCHRANA PRED POŽIARMI 
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Čo je požiar? 
 
Požiar je každé nežiaduce horenie pri ktorom sú bezprostredne ohrozené 
životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné 
prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo 
ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera 
 
Treba si uvedomiť, že na to, aby horenie prebiehalo, musia byť splnené tri 
podmienky: 
1. Prítomnosť horľavej látky  
2. Prítomnosť zápalnej teploty 
3. Prítomnosť oxidačnej látky 
 
POZOR!  
Látky nehoria len pri zlučovaní s kyslíkom, ale i pri zlučovaní s inými látkami.  
Horenie mnohých látok môže prebiehať v prostredí chlóru, síry, pár brómu 
a pod. 
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Dodržiavajte základné zásady protipožiarnej bezpečnosti 
 
1. Počínajte si tak, aby ste svojim konaním nezapríčinili vznik požiaru 
2. Dodržiavajte zákaz fajčiť. Fajčiť je povolené iba na miestach na to určených. 
3. Dbajte na to, aby únikové cesty, prístupy k požiarno-technickým 
zariadeniam, k elektrickým rozvádzačom, hlavným vypínačom, hlavným 
uzáverom vody a plynu ostali trvalo voľné, nezatarasené žiadnymi predmetmi 
4. Hláste vznik každej závady poruchy a nedostatku elektrického alebo 
plynového zariadenia vedúcemu zamestnancovi, 
5. Hláste vznik každého požiaru nadriadenému. Požiar, ktorý nie ste schopný 
zlikvidovať hlásite v ohlasovni požiaru a ihneď privolajte hasičskú jednotku 
6. Pred opustením pracoviska dajte pracovisko do poriadku a presvedčite sa, 
že elektrické spotrebiče sú vypnuté. 
7. Pomáhajte v prípade požiaru, najmä pri evakuácii osôb, pri zdolávaní 
požiaru, pri zamedzovaní šírenia požiaru, po príjazde jednotky hasičského 
a záchranného zboru vykonávajte činnosti podľa pokynov veliteľa jednotky 
hasičského a záchranného zboru. 
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Čo je zakázané? 
1. Fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. 
2. Ponechať v chode elektrospotrebič bez dozoru. 
3. Používať iné elektrospotrebiče ako sú spotrebiče spoločnosti napr. osobné 

kanvice, ohrievače, nabíjačky atď. 
4. Poškodzovať a zatarasovať požiarne zariadenia, najmä hadicové 

zariadenia (nástenné požiarne hydranty), prenosné hasiace prístroje 
a/lebo používať ich na účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi. 

5. Zatarasovať únikové cesty, strhávať nálepky požiarnej ochrany,... 
6. Vykonávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru 
7. Vykonávať činnosti, na ktorú nemajú požadovanú odbornú spôsobilosť 
8. poškodzovať, rozkrádať, alebo používať hasiace prostriedky a signalizačné 

prostriedky OPP na iné účely, ako sú určené 
9. manipulovať s nebezpečnými látkami, tlakovými nádobami a fľašami s 

technickými plynmi nebezpečným, neodborným spôsobom, ktorý by mohol 
spôsobiť požiar alebo výbuch 

10. Spaľovať odpad a vypaľovať porasty 
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Povinnosti vedúcich zamestnancov: 
1. zodpovedajú za stav OPP na príslušnom pracovisku, 
2. spolupracujú pri vypracovávaní dokumentácie OPP, 
3. kontrolujú podriadených zamestnancov pri plnení povinností na úseku OPP, najmä 

dodržiavanie pracovnej disciplíny 
4. zabezpečujú operatívne odstránenie nedostatkov zistených na úseku OPP, 
5. zodpovedajú, aby sa podriadení zamestnanci zúčastnili školení o OPP, 
6. zúčastňujú sa vstupného školenia (pred vstupom do zamestnania), 
7. zúčastňujú sa opakovaných školení, 
8. zodpovedajú za bezpečné evakuovanie svojich podriadených zamestnancov a 

plnia kroky uvedené v požiarnom evakuačnom pláne 
 
Zamestnanci sú povinní: 
• zúčastniť sa vstupného a opakovaného školenia o OPP 
• počínať si tak, aby svojim konaním nezapríčinili vznik požiaru, 
• hlásiť vznik každého požiaru nadriadenému; požiar, ktorý nie sú zamestnanci 
schopní zlikvidovať treba hlásiť v ohlasovni požiaru a ihneď privolať hasičskú jednotku, 
• udržiavať trvalo voľné únikové cesty, prístup k hasiacim zariadeniam, prístup 
k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, uzáverom vody, a pod., 
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• nepoškodzovať požiarne zariadenia, najmä hadicové zariadenia (nástenné požiarne 
hydranty), požiarne hadice, prúdnice, prenosné hasiace prístroje a nepoužívať ich na 
účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi. 
• dbať o to, aby boli dodržané podmienky protipožiarnej bezpečnosti po ukončení 
pracovnej doby, 
• pomáhať v prípade požiaru, najmä pri evakuácii osôb, pri zdolávaní požiaru, pri 
zamedzovaní šírenia požiaru, po príjazde jednotky hasičského a záchranného zboru 
vykonávať činnosti podľa pokynov veliteľa jednotky hasičského a záchranného zboru, 
• dodržiavať kroky pri evakuácii uvedené v požiarnom evakuačnom pláne, 
• dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti OPP, 
• opustiť pracovisko po jeho kontrole a dodržaní zásad protipožiarnej bezpečnosti, 
• dodržiavať zákaz fajčiť okrem miest na to určených. 

Základné povinnosti v oblasti OPP: 
• spozorovaný požiar sa pokúsiť uhasiť dostupnými prostriedkami, neodkladne vyhlásiť 
požiarny poplach, alebo zabezpečiť pomoc podľa požiarnych poplachových smerníc 
• poznať rozmiestnenie hasiacich prístrojov, poplašných zariadení na pracovisku a 
vedieť ich správne používať 
Pomoc nemusíte poskytnúť iba vtedy, keby ste ohrozili vlastný život alebo život 

blízkej osoby. Táto povinnosť platí pre všetky fyzické osoby! 
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2. blok - OPP  

Oboznámenie s požiarnym zariadením 
 

S akými druhmi požiarnych zariadení sa môžete stretnúť? 
 Prenosné hasiace prístroje 

 Hadicové zariadenie hydranty 

 Požiarne uzávery (dvere, okná, klapky,...) 

 Elektrická požiarna signalizácia 

 Nútené vetranie 

 Požiarny rozhlas 

 Stabilné hasiace zariadenie 
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PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE (PHP) 
Hasiaci prístroj:  
Je zariadenie pozostávajúce z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, 
ktorá je po odistení poistky a stlačením páky vytláčaná na miesto požiaru s cieľom 
uhasiť ho. PHP sú umiestnené vo vstupných chodbách, na viditeľných a ľahko 
dostupných miestach. Miesta s PHP musia byť vyznačené informatívnymi 
piktogramami. 
V objektoch sa inštalujú hasiace prístroje podľa požiarneho projektu v závislosti od 
toho, na čo objekt slúži a aký materiál sa v objekte nachádza. 
 
Prenosné hasiace prístroje sa podľa 
druhu hasiacej látky členia na:  
• vodné, 
• penové, 
• práškové, 
• CO2 
• halónové 
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POUŽITIE HASIACEHO PRÍSTROJA 
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ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA 
EPS - Elektrická požiarna signalizácia (slúži k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového 
signálu pri vzniku požiaru. Samotnú detekciu požiaru vykonávajú hlásiče rôzneho 
prevedenia. Zabezpečí rýchlejšie oznámenie vzniku požiaru. 
 
Z čoho sa zvyčajne skladá EPS: 
• Vyhodnocovacia ústredňa 
• Detektory požiaru (optické, dymové, tepelné) 
• Tlačidlové hlásiče (na ručné vyhlásenie požiaru) 
• Zariadenia doplnkovej signalizácie (optické, akustické) 
 
Odporúčanie: Zabezpečte si aj doma detektor požiaru.  

 
 

 Je zakázané stláčať požiarne tlačidlové hlásiče bez dôvodu! 

 Tieto zariadenia slúžia iba na vyhlásenie evakuácie 

 V prípade úmyselného a bezdôvodného stlačenia sa spustí  

evakuácia a berie sa to ako prísne porušenie pracovnej disciplíny.  
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Požiarny uzáver (požiarne dvere, okná, klapky) 
 

Požiarne dvere musia byť označené nápisom „požiarne dvere“ a musia mať 
nainštalovaný samozatvárač (tzv. brano). Nesmú byť upravované, poškodzované. 
MUSIA byť vždy zatvorené.  

 
 
 

Pracovisko so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
 

je pracovisko, v ktorom sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že 
vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. 
 
Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru: 
- Laboratóriá 
- Sklad horľavín a chemikálií (dvor fakulty) 
- Toxikologické a antidopingové centrum (prístavba) 
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Protipožiarne hliadky 
 

- Protipožiarna hliadka pracoviska = zriaďuje sa na pracovisku so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru.  
 

- Protipožiarna asistenčná hliadka = zriaďuje sa iba pri činnostiach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr. zváranie, manipulácia s otvoreným 
ohňom) a pri zhromaždení väčšieho počtu osôb. 

 

Základné úlohy protipožiarnej hliadky: 
a) dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru v objekte, 
b) kontroluje vybavenosť pracovísk hasiacimi prístrojmi, funkčnosť požiarnych 

vodovodov a prístup k nim, prístup k hlavným uzáverom rozvodných 
zariadení energií a priechodnosť únikových a núdzových východov, 
únikových a zásahových ciest, 

c) vykonáva pri vzniku požiaru nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie 
požiaru. 
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Ohlasovňa požiarov 
Umiestňuje sa v objekte v priestore, kde je zabezpečená nepretržitá služba, označuje 
sa viditeľným nápisom OHLASOVŇA POŽIAROV 
 
Ohlasovňa požiarov je zriadená u informátorov v objektoch: 

1. Odbojárov = 02 / 50 117 135 + 0917 624 256 (nepretržite) 
2. Kalinčiakova = 02 / 50 117 137 (iba do 31:30 hod.) 

 
Ide o spoločnú ohlasovňu pre všetkých užívateľov daného objektu. 
 

Dôležité telefónne čísla 

 
Integrovaný záchranný systém - tiesňové volanie 112 

 
Hasičská jednotka HaZZ - tiesňové volanie 150 

 
Lekárska záchranná služba - tiesňové volanie 155 

 
Polícia - tiesňové volanie 158 
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3. blok - OPP  

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu, 
povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru, 
vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc 
a z požiarneho evakuačného plánu. 
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POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE 
Požiarne poplachové smernice spracováva správca každého objektu a sú v nich 
uvedené povinnosti zamestnancov a telefonické kontakty na linky tiesňového volania 
Každý, kto spozoruje požiar je povinný ho uhasiť a urobiť opatrenia na zamedzenie 
rozšírenia požiaru. Nie je tak povinný urobiť iba vtedy, ak by ohrozil vlastný život, alebo 
život blízkej osoby. 
Pri vyžadovaní pomoci ako i pri oznamovaní požiaru nezabudnite na tieto údaje: 
MENO OSOBY, ktorá hlási požiar, 
DÔVOD VOLANIA, 
VAŠE tel. č. (v prípade, ak telefonujete zo svojho mobilného telefónu, uveďte jeho tel.č.) 
a v AKOM ROZSAHU JE POŽIAR 
 

Požiarny poplach sa vyhlasuje volaním „HORÍ“  
(môže sa vyhlásiť aj stlačením tlačidlového hlásiča EPS, alebo rozhlasom). 

Povinnosti ostatných zamestnancov pri vyhlásení vzniku požiaru: 
a) Pomôcť kolegom bezpečne opustiť priestory, v prípade úrazu poskytnúť prvú 

pomoc, po príjazde jednotky hasičského a záchranného zboru riadiť sa pokynmi 
veliteľa zásahu. 

b) O vzniknutom požiari informovať príslušného vedúceho zamestnanca a technika 
požiarnej ochrany 
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POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN  
Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb, zvierat zo stavieb 
zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. 
Budovu v prípade požiaru musíte opustiť schodiskom NIE VÝŤAHOM!  
 
Evakuačné plány sú zverejnené pri výťahoch oboznámte sa s nimi podľa budovy, v 
ktorej máte pracovné miesto a v ktorej sa nachádzate. Sústredenie zamestnancov v 
prípade požiaru a evakuácie je pred každou budovou na zhromaždisku ktoré je 
označené piktogramom: 
 
 
Požiarny evakuačný plán obsahuje: 

a) určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú 
riadiť 

b) určenie zamestnancov a prostriedkov, s ktorých pomocou sa bude evakuácia 
vykonávať 

c) určenie spôsobu a ciest na evakuáciu (označené núdzové cesty, únikové cesty) 
d) určenie miesta, kde sa evakuované osoby budú zhromažďovať 
e) grafické vyznačenie evakuačných ciest v objekte 
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EVAKUÁCIA  
 nikdy sa nevracajte do ohrozenej budovy unikajúcim plynom alebo požiarom - ak 

ste si istý, že niekto zostal v budove, okamžite o tom informujte hasičov, resp. 
záchranárov (je dôležité mať dohodnuté miesto stretnutia pri evakuácii, nakoľko sa 
môže stať, že sa nebudeme môcť spoločne evakuovať) 

 ak je to v našich možnostiach, zabezpečíme uhasenie požiaru, treba byť opatrný a 
zbytočne neriskovať, ak sa dá lokalizuj a likviduj požiar dostupnými hasiacimi 
prostriedkami, dbaj na SVOJU BEZPEČNOSŤ 

 keď požiar vypukol - jedná sa o bezprostredné ohrozenie všetkých ľudí v danom 
mieste, preto sa musí zabezpečiť okamžitá evakuácia všetkých ľudí, ktorí sa 
nachádzajú v danom mieste. 

 za každých okolností sa musíte vyhýbať zadymeným priestorom dym zhoršuje 
viditeľnosť, a čo je ešte horšie, už po pár vdychoch v zadymenom priestore môžete 
upadnúť do bezvedomia ! 

 nezdržujte sa ničím, ani obliekaním, vonku sa o vás postarajú  
 počas ohrozenia nikdy nepoužívajte vypínače. Nikdy nezapínajte / nevypínajte 

svetlo - iskra vo vypínači by mohla spôsobiť výbuch plynu !!! 
 Ste povinný zúčastniť sa na výzvu veliteľa zásahu hasičskej jednotky hasiacich 

alebo záchranných prác a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi 
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4. blok - OPP  

Určený pre vedúcich zamestnancov 

 
Oboznámenie sa so základmi procesov horenia 
Pojem horenie možno definovať ako chemickú, oxidačno-redukčnú reakciu, pri ktorej 
horľavá látka reaguje s oxidovadlom a ktorá je sprevádzaná uvoľňovaním tepla a 
vyžarovaním svetla. Horenie vzniká a prebieha iba pri splnení určitých podmienok.  
Aby horenie začalo a tiež pokračovalo, je nevyhnutná prítomnosť horľavej látky, 
oxidačného prostriedku a dostatočný zdroj tepla. Horľavá látka a oxidačný prostriedok 
spoločne tvoria horľavý súbor. 
 
Zloženie, skupenstvo, tvar a vlastnosti horľavých látok sú rôznorodé, ale procesy, ktoré 
ich charakterizujú pri horení, sú praktické rovnaké. V procese horenia prebieha reakcia 
v zmesi horľavej látky a kyslíka (horľavého súboru). Aby táto zmes začala horieť, musí 
byť zohriata na určitú teplotu. Túto úlohu zabezpečuje iniciačný zdroj, ktorým môže byť 
ľubovoľný zdroj tepelnej energie (iskra, rozžeravené teleso a pod.). 
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PROCES HORENIA TUHÝCH LÁTOK 
 
Pôsobením tepla na tuhé materiály dochádza k ich degradácii spojenej s úbytkom 
hmotnosti a vznikom prchavých produktov. Ak vzniknutá zmes prchavých látok je 
horľavá, dochádza pri styku s kyslíkom a iniciačným zdrojom k jej vznieteniu a 
plamennému horeniu, pričom sa uvoľňuje teplo, ktoré je potrebné na ďalší rozvoj 
procesu horenia. 
 
Proces rozvoja požiaru tuhých látok môže trvať aj niekoľko hodín bez praktickej 
možnosti jeho spozorovania. Z uvedeného dôvodu je dôležité poznať materiály so 
sklonom k bezplamennému horeniu. Niektoré tuhé materiály veľmi ťažko horia 
plameňom, ale majú sklon k tleniu a žeraveniu. 
 
Veľmi ľahko horľavé súbory sú schopné sa zapáliť od nedopalku cigarety a pri tlení 
sa vytvára vysoká koncentrácia toxických plynov ako sú oxid uhoľnatý a pri polyméroch 
obsahujúcich dusík a kyanovodík (nebezpečná koncentrácia napr. textília s ľahčeným 
polyuretánom). 
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PROCES HORENIA KVAPALÍN 
 
Kvapaliny v prípade požiaru horia iba plamenným horením. Nutnou podmienkou vzniku 
a priebehu horenia je existencia potrebného množstva pár. 
 
Teplota plameňa pri horení kvapalín, nie je rovnaká v každom mieste. Priestor horenia 
plameňa možno rozdeliť do troch zón: 

- zóna obsahujúca horľavé pary 
- zóna horenia 
- zóna spalných produktov horenia a vzduchu 

Poznámka: Uvedené zóny nie sú ohraničené a stále. 
 
Horľavé kvapaliny sa členia podľa bodu vzplanutia do štyroch tried 
nebezpečnosti: 

TRIEDA NEBEZPEČNOSTI BOD VZPLANUTIA v °C 
I. do 21 
II. nad 21 do 55 
III. nad 55 do 100 
IV. nad 100 do 250 
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PROCES HORENIA POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV (PLASTOV) 
 
Plasty patria medzi najpoužívanejšie materiály vo všetkých odvetviach priemyslu aj 
spotrebného tovaru (okná, bižutéria, strojníctvo, stavebníctvo, biela technika a pod.). 
 
Nevhodné použitie plastov vytvára požiarne nebezpečenstvo. Ako dôvod sa uvádza, 
že pri ich praktickom použití obyčajne nie sú dostatočne známe požiarnotechnické 
vlastnosti samotných plastov ani výrobkov z nich. 
 
Horenie väčšinou plastov je sprevádzané uvoľňovaním množstva hustého 
neprehľadného dymu, ktorý sťažuje evakuáciu osôb a likvidáciu požiaru. Malá tepelná 
odolnosť niektorých plastov spôsobuje ich rýchle tavenie, odkvapkávanie, pričom 
horiace kvapky môžu spôsobiť poranenie prítomných osôb. 
 
Pri horení plastov veľmi nebezpečným javom je vznik horľavých produktov rozkladu, 
ktoré sa môžu zapáliť už pri teplotách okolo 250 °C a následné vyšľahnutia plameňa 
alebo slabé explózie, ktoré podstatne sťažujú likvidáciu požiaru a zvyšujú jeho riziká. 
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Oboznámenie sa so základmi procesov hasenia 
 
K horeniu je potrebné splniť tri základné podmienky: 

 prítomnosť horľavej látky, 
 prítomnosť vzduchu (alebo iného okysličovadla), 
 prítomnosť zápalnej teploty. 

 
Uhasenie požiaru je možné dosiahnuť odstránením aspoň jednej z týchto podmienok. 
Je samozrejmosťou, že čím skôr toto dosiahneme, tým sú spôsobené škody menšie a 
riziko vzniku veľkého požiaru podstatné klesá. 
K rýchlej likvidácii vznikajúceho požiaru slúžia prenosné a pojazdné hasiace prístroje, s 
ktorými by sa mal každý zoznámiť. 
 

Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb 
Zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri 
uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a 
dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 
V budovách sa nemôžu vykonávať stavebné úpravy bez zohľadnenia požiadaviek 
protipožiarnej bezpečnosti. Každá zmena musí byť uvedená v požiarnom projekte. 
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Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní a manipulácii  
Pri skladovaní a manipulácii rešpektovať vlastnosti látok a dodržiavať najmä tieto zásady: 

 prevádzkovať spotrebiče (elektrické, plynové a pod.) tak, aby nedochádzalo k vzniku 
požiarov pri ich používaní, dbať o ich inštaláciu a používanie spôsobom určeným 
výrobcom,  

 nepoužívať poškodené zariadenia až do doby odborného odstránenia závad, 
 neskladovať rôzny materiál na schodištiach, chodbách a iných priestoroch, ktoré slúžia 

ako únikové cesty pre fyzické osoby a zásahové cesty pre hasičskú jednotku 
 udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu a zistenú poruchu nahlásiť 

(majiteľovi, správcovi), nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného 
množstva elektrických spotrebičov a nevykonávať neodborné opravy a zásahy do 
všetkých elektrických zariadení 

 

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru  
Medzi uvedené činnosti patrí najmä: Zváranie, Manipulácia s otvoreným ohňom, Lepenie podláh 
s horľavými lepidlami a spaľovanie látok na voľnom priestranstve. 
Pri uvedených činnostiach musí byť zriadená protipožiarna asistenčná hliadka, na danú činnosť 
musí byť spracovaný pokyn a spaľovanie sa môže vykonávať iba so súhlasom Krajského 
riaditeľstva HaZZ. 
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Ďakujeme za pozornosť! 
 

Prajeme Vám prácu 
v príjemnom prostredí 
bez pracovných úrazov 

a požiarov. 


