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Predslov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základ-
né podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia vzniknutých 
pri práci. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ povinný pri vykonávaní určených činností zabezpečiť 
najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov pri práci.

„Praktická príručka pre implementáciu právnych predpisov BOZP“, ktorá bola spracovaná podľa 
štandardov EÚ v spolupráci s kanceláriou a lektorom BOZP pri nemeckej remeselnej komore HWK 
Trier bola doplnená a aplikovaná na podmienky u nás platných noriem BOZP. Vznikla so zámerom 
vytvoriť komplexnejší prehľad v zložitej a širokej problematike v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Praktická príručka pozostáva z dvoch častí. Časť A upozorňuje na všeobecné ustanovenia uplat-
ňovania právnych predpisov BOZP a nachádzajú sa v nej tiež nevyplnené formuláre potrebné na 
splnenie všeobecných povinností dokumentácie v podniku.

Pre strechárov je určená Časť B, kde odborníci z Cechu strechárov Slovenska spolu s lektorom 
BOZP pre strechárov pri nemeckej remeselnej komore HWK Trier, a ďalšími odborníkmi z oblasti 
BOZP a PO vytvorili vzory pre školenie zamestnancov, pracovníkov v strechárskych fi rmách. Táto 
časť sa zaoberá požiadavkami špecifi cky kladenými na práce na strechách a remeslá s nimi súvi-
siace, sú tu popísané špeciálne nebezpečenstvá prác na strechách a v strechárskych remeslách 
a uvedené sú vzory pre špeciálne dokumentácie / záznamy. 
„Praktická príručka pre implementáciu právnych predpisov EÚ“ je určená tak živnostníkom, 
konateľom fi riem, vedúcim zamestnancom, ako pomocník pri riadení v oblasti BOZP, ako aj bez-
pečnostným technikom, zástupcom zamestnancov na úseku bezpečnosti a zdravia pri práci, ale aj 
každému zamestnancovi pri riešení otázok v oblasti BOZP.
Veríme, že táto publikácia napomôže všetkým a najmä strechárskym realizačným fi rmám 
a živnostníkom zaoberajúcich sa realizáciou striech, pokrývačom, klampiarom, tesárom a hydroizo-
latérom vytvoriť komplexnejší prehľad v zložitej a širokej problematike v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať v mene Cechu strechárov Slovenska všetkým tvorcom publiká-
cie i fi rmám, ktoré vydanie tejto publikácie podporili.

Kolektív autorov CSS
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POUŽITIE PRAKTICKEJ SMERNICE

V časti A, kapitole I sú vysvetlené všeobecné ustanovenia, platné takmer pre všetky podniky a uvedené sú príklady pre 
uplatnenie v praxi. 

V Prílohe (časť A kapitola II) nájdete nevyplnené formuláre, slúžiace na splnenie všeobecných dokumentačných povin-
ností v podniku. V závislosti od remesla a špeciálneho podniku môžu však byť potrebné ďalšie podklady (napr. ochrana 
proti žiareniu, špeciálne pracovné prostriedky). Tieto sú obsiahnuté v časti B pri príslušnom remesle.

Časť B, kapitola I sa zaoberá požiadavkami, špecifi ckými pre príslušné remeslo, sú tu popísané špeciálne nebezpečenstvá 
v príslušnom remesle a sú dané ustanovenia k špeciálnym dokumentáciám / záznamom. 

V Prílohe (časť B, kapitola II) sú podľa možnosti poskytnuté podklady pre školenie zamestnancov. Nakoľko je každý pod-
nik iný, môžu byť pri špeciálnych danostiach nutné aj ďalšie podklady na riadne splnenie BOZP podľa predpisov EU! 

PREHĽAD RELEVANTNÝCH PREDPISOV EHS

89/654/EWG Pracoviská (1. smernica k 89/391/EWG)

89/655/EWG Používanie pracovných prostriedkov (2. smernica k 89/391/EWG) (je predložený návrh na 

zmenu)

89/656/EWG Používanie osobnej ochrannej výstroje (3. smernica k 89/391/EWG)

90/269/EWG Ohrozenie driekovej chrbtice v dôsledku manuálnej manipulácie s bremenami (4. smernica 

k 89/391/EWG)

90/270/EWG Zariadenia s monitormi (5. smernica k 89/391/EWG)

90/394/EWG Karcinogénne látky (6. smernica k 89/391/EWG)

2000/54/EG Biologické pracovné materiály (7. smernica k 89/391/EWG) 90/679/EWG Biologické pracovné 

materiály (zrušená podľa čl. 21 smernice 2000/54/EG)

92/57/EWG Staveniská (8. smernica k 89/391/EWG)

92/58/EWG Bezpečnostné označenie a/alebo označenie na ochranu zdravia (9. smernica k 89/391/EWG)

92/85/EWG Tehotné ženy, šestonedielky a dojčiace pracovníčky (10. smernica k 89/391/EWG)

92/91/EWG Získavanie minerálnych látok pomocou vrtov (11. smernica k 89/391/EWG)

92/104/EWG V povrchových alebo podzemných podnikoch na ťažbu minerálnych látok (12. smernica k 89/391/

EWG)

93/103/EG Na palube rybárskych vozidiel (13. smernica k 89/391/EWG)

98/24/EG Chemické látky (14. smernica k 89/391/EWG)

99/92/EG Výbušné prostredia (15. smernica k 89/391/EWG)

2002/44/EG Ochrana proti ohrozeniu v dôsledku vibrácií (16. smernica k 89/391/EWG)

2003/10/EG Ochrana a bezpečnosť zdravia zamestnancov pred hlukom (17. smernica k 89/391/EWG)

2004/40/EG Ochrana a bezpečnosť zdravia zamestnancov prd ohrozením v dôsledku elektromagnetických polí 

(18. smernica k 89/391/EWG)

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Smernice EU musia byť členskými štátmi uplatňované do národného práva zásadne do termínu uvedeného v smernici, 
t.j. predpisy EU musia byť na Slovensku zverejnené spravidla formou zákona, nariadenia alebo administratívneho pred-
pisu (porovnaj napr. národné zákony Zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov / Zákon č. 311/2001 Z.z. 
v znení neskorších predpisov / Zákon č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Smernice k BOZP vychádzajú zásadne z článku 118a zmluvy o Európskom spoločenstve, v ktorom je upravené, že Rada 
stanovuje formou smerníc minimálne predpisy, ktoré podporujú predovšetkým zlepšenie pracovného prostredia, za 
účelom zvýšenej ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov v členských štátoch. 
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Podľa toho istého článku 118a smernice nemajú predpisovať administratívne, fi nančné alebo právne povinnosti, ktoré by 
sťažovali zakladanie a rozvoj malých a stredných podnikov. 

„Minimálne predpisy“ znamenajú, že jednotlivé členské štáty môžu pre ich uplatnenie do národného práva stanoviť aj 
prísnejšie merítka, avšak nesmú prijať „mäkšie“ predpisy. Výnimky v „národných osobitných prípadoch“ potvrdzujú toto 
pravidlo.
Táto praktická smernica na uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU je snahou o „uplatnenie“ 
hlavných predpisov EU v malých podnikoch formou orientovanou na prax. Bez nároku na úplnosť poukazuje na pod-
statné znaky „bezpečného podniku“.

  Viď. grafi cká príloha: Kap_A_I_00_Právne predpisy.doc

1. Všeobecne nutné podklady pre všetky podniky

Hlavné dokumentácie / záznamy na ochranu zamestnávateľov pred zodpovednosťou

Prehľadný zoznam potrebných dokumentov / záznamov
1. Koncepcia politiky BOZP
2. Analýza rizík
3. Zoznam pre poskytovanie OOPP 
4. Organizačná štruktúra / rozdelenie zodpovednosti / organizácia podniku
5. Vyhlásenie o zhode CE alebo potvrdenie výrobcu (nové pracovné prostriedky) / pokyny k prevádzke nebezpečných 

pracovných prostriedkov / návody na obsluhu
6. Kontrolný zoznam „Dodržiavanie minimálnych predpisov“ (staré pracovné prostriedky)
7. Analýza ohrození / dokumentácia / dokument o ochrane proti výbuchu / dokumentácia
8. Zoznam pracovných prostriedkov s povinnou skúškou /osvedčenia o skúške
9. Zoznam nebezpečných látok / pokyny k používaniu nebezpečných látok / bezpečnostné dátové listy ES k látkam / 

preventívne prehliadky
10. Preventívne prehliadky pri nebezpečných prácach
11. Plány protipožiarnej ochrany / núdzový plán / správanie v prípade nebezpečenstva 
12. Pokyny k poskytnutiu prvej pomoci
13. Vyšetrenia pracovných úrazov
14. Plán vzdelávania - školení / potvrdenia
15. Dohody so subdodávateľmi / pracovníkmi na lízing 
16. ..............

Spravidla sa existencia týchto dokumentov a záznamov kontroluje v rámci analýzy ohrození.

  Viď. grafi cká príloha: Kap A II 01a Prehľad dokumentov.doc

Otázky k možným následkom nedodržania pre zamestnávateľov / objednávateľov: 

• Ktorý zamestnávateľ alebo objednávateľ by už bol rád zodpovedný za to, že sa zamestnanec ťažko zraní 
alebo zomrie, pretože dokumentácia nebola v poriadku? 

• kto odovzdá túto správu manželke, manželovi alebo deťom? 
• kto poskytne rodine fi nančnú náhradu?
• aký vysoký je trest a ručenie pre zodpovednú osobu? 

preto: s pomocou odborníkov preventívne dokumentujte, namiesto aby Vás po celý život trápilo svedomie a/
alebo aby ste boli zodpovedný na základe aktuálnych predpisov EU! 

KONCEPCIA POLITIKY BOZP

Zákon NR SR č. 124/2007 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 8 a ods.1 písm.s)
ukladá zamestnávateľom povinnosť písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
obsahujúcu zásadné zmeny, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej 
realizácie obsahujúci najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania a pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby 
aktualizovať.

Výsledkom takto spracovanej ucelenej koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dosiahnutie takého 
stupňa ochrany práce, ktorý bude zabezpečovať zamedzenie vzniku pracovných úrazov všetkých druhov,najmä smrteľných 
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a ťažkých, chorôb z povolania tak, aby sa dosiahol konečný cieľ - 0 pracovných úrazov, chorôb z povolania.

Uvedené v praxi znamená najskôr poznať možné nebezpečenstvá (vykonať ich inventarizáciu) vyplývajúce z jednot-
livých vykonávaných činností všetkého druhu.

Takto zvolený systémový prístup k riešeniu, resp. zabezpečeniu stanoveného cieľa predpokladá postupnosť krokov 
v dosahovaní jednotlivých stupňov.

Efektívnosť v presadzovaní zásad ochrany práce nespočíva v odstraňovaní jednotlivých zistených nedostatkov, ale hlavne 
v skúmaní a poznaní príčin ich vzniku a výskytu.

Je zrejmé, a skúsenosti to potvrdzujú, že je tu dôležitá a potrebná úzka spolupráca zamestnávateľa a zamestnan-
cov prejavujúca sa v aktívnej účasti na riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. formou účasti zástupcov 
zamestnancov pre bezpečnosť práce v komisii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aktívnym pôsobením zástupcov 
zamestnancov medzi ostatnými zamestnancami a pod.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, je hlavne vytváranie podmienok pre bezpečnú prácu bez vzniku mimoriadnych 
udalostí, t.j. priaznivých podmienok pre výkon pracovnej činnosti, pohody na pracovisku a v neposlednom rade riešenie 
sociálnych aspektov práce.

Splnenie vytýčeného cieľa, t.j. dosiahnutie nulovej úrazovosti, je podmienené, ako je uvedené viacerými faktormi, 
ktoré z pohľadu konkrétnej organizácie záležia od vypracovania postupných krokov.

Tieto kroky sú:
a) Vypracovanie základných podmienok pri prijímaní zamestnancov:

-  zaraďovanie zamestnancov na prácu v súlade s ich zdravotným stavom,
-  preukazateľné a dostatočné oboznámenie s predpismi v oblasti BOZP, s pracovnými predpismi, rizikami 

a nebezpečenstvami vyplývajúcimi z vykonávanej práce, predvedenie správného pracovného postupu, zapra-
covanie,

-  pridelenie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov,
b) Vykonávanie analýzy rizík, t.j.poznanie nebezpečenstva a určenie stupňa ohrozenia a na tomto základe prijatie 

technických a organizačných opatrení, zmeny technológie, optimálne stanovenie vhodných pracovných prostriedkov. 
 K tomuto bodu patrí aj rozanalyzovanie príčin vzniknutých pracovných úrazov a chorôb z povolania a zefektívnenie 

evidencie pracovných úrazov, vrátane “drobných prac. úrazov” s podrobnou analýzou ich príčin.
c) Vytvorenie podmienok pre zdravú a bezpečnú prácu v priebehu pracovného času:

-  po stránke technickej
-  po stránke organizačnej

d) Opatrenia v oblasti evidencie technických zariadení, a to nielen vyhradených technických zariadení, ale i opa-
trenia dotýkajúce sa výkonu pravidelných odborných prehliadok a skúšok, výkonu pravidelných opráv a vedenia 
predpísanej dokumentácie.

e) Vypracovanie podrobných technologických predpisov
-  na všetky pracovné úkony sú vypracované presné pracovné postupy

f) Zaviesť ucelený systém kontrolnej činnosti
-  minimálne jedenkrát ročne vlastné previerky bezpečnosti práce
-  kontrola na požitie alkoholu
-  používanie pridelených OOPP
-  kontrola rebríkov a skladovacích regálov

g) Zabezpečiť v pravidelných intervaloch a pri zmene technológie merania škodlivých faktorov pracovného pros-
tredia

h)  Trvale docieľovanie poriadku na pracoviskách
  - vypracovať plány čistenia svietidiel, plán údržby objektu, údržby okolia, dodržiavať poriadok na pracovisku.

2. Organizačná štruktúra / organizácia podniku 

Z hľadiska rozdelenia úloh, prikazovacích kompetencií a otázky ručenia je veľmi dôležité, aby existovala aktuálna zdo-
kumentovaná organizačná štruktúra. Z toho sa dá vidieť, kto nesie v podniku akú „hlavnú zodpovednosť“ a je v prípade 
pochybností kontaktnou osobou.
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  Viď. grafi cká príloha: Kap_A_II_02a_Organizačný diagram.doc

Nakoľko podnikateľ nemôže stále všetko sledovať, odporúča sa, aby povinnosti podnikateľa v oblasti BOZP preniesol 
na majstrov a predákov. Títo majú takto na stavenisku samostatnú zodpovednosť urobiť opatrenia do stanovenej výšky 
nákladov a pri ich nutnom prekročení informovať podnikateľa, aby rozhodol. Nadriadení majú takto obmedzenú vlastnú 
zodpovednosť. 

  Viď. grafi cká príloha: Kap_A_II_02b_Delegovanie povinností-tlačivo.doc

3. Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov 
v oblasti BOZP

Zamestávateľ, vedúci zamestnanci a zamestnanci majú navzájom spolupracovať na príprave a vykonávaní opatrení na 
zaistenie BOZP v podniku a na jednotlivých pracoviskách, keďže účasť zamestnancov je kľúčovým prvkom fungujúceho 
systému BOZP v podniku, a to v malom, stredne veľkom i veľkom. Vedenie podniku má komunikovať so všetkými zamest-
nancami, má podporovať myšlienku, že v podniku je za BOZP zodpovedný každý v rozsahu svojich pracovných úloh. 
Napomáha sa tak plneniu zákonných úloh zamestnávateľa i zamestnancov, ktoré každý z nich má v oblasti BOZP.

Na efektívnu komunikáciu medzi zamestnávateľom a zamestnancami v oblasti BOZP je právnymi predpismi ustanovený 
inštitút 

1. zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a 
2. Komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Funkcia zástupcu zamestnancov pre BOZP je dobrovoľná, zamestnanca do nej možno zvoliť a menovať len s jeho súhla-
som. Zamestnávateľ menuje jedného zástupcu zamestnancov pre BOZP na každých 50 zamestnancov

a) na základe voľby zamestnancov z ich radov, ak na pracovisku nepôsobí odborová organizácia, alebo
b) na návrh odborovej organizácie, ktorá pôsobí na pracovisku.

  Viď. Príloha: Kap A II 03 Menovanie zástupcu pre BOZP.doc

Úlohou zástupcov zamestnancov pre BOZP je také pôsobenie na 
pracovisku v oblasti BOZP, ktoré zahŕňa 

• spoluprácu so zamestnancami, zamestnávateľom a jej 
sprostredkovanie,

• konzultácie so zamestnancami, zamestnávateľom a ich 
sprostredkovanie,

• presadzovanie BOZP.

Komisia BOZP je poradným orgánom zamestnávateľa pre oblasť 
BOZP, ak zamestnáva viac ako 100 zamestnancov. Nadpolovičnú 
väčšinu v nej tvoria zástupcovia zamestnancov pre BOZP. Úlohou 
Komisie BOZP je napomáhať zamestnávateľovi pri identifi kovaní 
problémov v oblasti BOZP, navrhovaní vhodných opatrení na ich 
zvládnutie a pri hodnotení stavu BOZP v podniku.
Zamestnávateľ urobí také opatrenia, aby zamestnanci, zástupcovia 
zamestnancov pre BOZP a členovia Komisie BOZP boli primerane kon-
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zultovaní, informovaní a školení o všetkých aspektoch BOZP v podniku vrátane núdzových opatrení súvisiacich s ich pracovným 
zaradením. Zamestnávateľ tiež zabezpečí, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre BOZP mali časový fond a pros-
triedky umožňujúce ich aktívnu účasť v procese organizácie, plánovania, vykonávania, hodnotenia a korigovania opatrení 
v rámci podnikového systému BOZP. Rokovania Komisie BOZP sa konajú podľa potreby, odporúča sa najmenej 2x ročne.
Akými formami sa spolupráca realizuje? Ide o taký model, ktorý zodpovedá potrebám podniku a jeho pracovísk, napríklad 
prostredníctvom
- konzultácií podnikateľa, štatutára, manažérov so zamestnancami prostredníctvom zástupcov zamestnancov pre 

BOZP, Komisie BOZP alebo priamo s nimi,
- účasti zamestnancov na príprave a hodnotení podnikovej politiky BOZP, pri posudzovaní rizika – na identifi kácii 

nebezpečenstva a ohrozenia, na hodnotení rizika a na jeho riadení,
- iniciatívy na podporu zamestnaneckých konzultácií, preskúmavania a zlepšovania pracovných činností na praco-

visku a na zlepšovaní spätnej väzby k manažmentu v záležitostiach BOZP, napr. prostredníctvom schránky BOZP,
- defi novania úloh a komunikačných mechanizmov medzi zamestnancami a manažmentom,
- zainteresovaním zástupcov zamestnancov pre BOZP na vyšetrovaní nehôd a udalostí, ich účasťou pri hodnotení 

stavu podniku a jednotlivých pracovísk z hľadiska BOZP, 
- krátkymi poradami o aktuálnych “horúcich” problémoch v oblasti BOZP pre zamestnancov a iné zainteresované 

strany, napr. pre zmluvných partnerov alebo návštevníkov,
- nástenkami a výveskami s problematikou BOZP, s príslušnými dokumentmi, napr. hodnotením stavu BOZP, stavu 

úrazovosti, a pod.,
- oboznámením zamestnancov s menami zástupcov pre BOZP, ktorí sú príslušní pre ich pracoviská. 

4. Zásadne o pracovisku 

Čím lepšie a poriadnejšie vyzerá pracovisko, tým nižšie je nebezpečenstvo úrazu. Výkon zamestnancov sa spravidla 
zlepší, lebo: kto už pracuje rád v chaose alebo neistote?

Hovorí sa o S.O.S.: čistota, poriadok, bezpečnosť na pracovisku

 Obr. 61 Obr. 62
 Takto nikdy: Chladiaca a mastiaca Prosím takto: Posypanie rozliatej chladiacej 
 kvapalina na podlahe a mastiacej kvapaliny absorbentom ropy
  

 Obr. 61 Obr. 62
 Takto nikdy: Istenie pre niekoho,  Prosím takto: riadne na bezpečnostnom
 koho prestal baviť život strešnom háku
  
  Viď. príloha: Kap_A_II_04a_Prehliadka a kontrola pracoviska-tlačivo.doc
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Otázky k možným následkom nedodržania pre zamestnávateľov / objednávateľov: 

• Ktorý zamestnávateľ alebo objednávateľ by už bol rád zodpovedný za to, že sa zamestnanec ťažko zraní alebo 
zomrie, pretože na pracovisku nebola v poriadku S.O.S. – čistota, poriadok, bezpečnosť? 
- kto odovzdá túto správu manželke, manželovi alebo deťom? 
- kto poskytne rodine fi nančnú náhradu?
- aký vysoký je trest a ručenie pre zodpovednú osobu? 

preto: preventívne zabezpečte S.O.S. – čistotu, poriadok, bezpečnosť, namiesto aby Vás po celý život trápilo 
svedomie a/alebo aby ste boli zodpovední na základe aktuálnych predpisov EU! 

5. Novonadobudnuté pracovné prostriedky / 
existujúce pracovné prostriedky

• pod pracovnými prostriedkami, pokiaľ sa používajú pri práci, sa rozumie
- všetky stroje a prístroje (napr. sústruh, meracie prístroje),
- vyhradené technické zariadenia (elektrické, zdvíhacie, tlakové, plynové zariadenia určitých parametrov)
- všetky nástroje (napr. kladivo)
- všetky ostatné zariadenia a pomôcky (napr. odsávacie zariadenie, ochranná výstroj)

Pracovné prostriedky a ich používanie, ako aj prípadne nutná montáž musia byť upravené tak, aby sa čo najlepšie 
zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.

Pracovisko, pracovné postupy a držanie tela (ergonómia) musia harmonizovať s pracovnými prostriedkami, pracovné 
prostriedky musia byť bezpečné a vhodné (napr. z hľadiska pracovného prostredia)

Pre pracovné prostriedky s osobitnou relevantnosťou musia byť vypracované pokyny na prevádzku pracovných prostried-
kov. Sú to vyhradené technické zariadenia elektrické, tlakové, zdvíhacie a plynové.

  Viď príloha: Kap_A_II_05a_Stroje a zariadenia – prevádzkové pokyny-vzor.doc

5.1  Novonadobudnuté pracovné prostriedky
Pre nové pracovné prostriedky odporúčajú sa nasledovné dokumenty / označenia:

• Označenie CE
• Vyhlásenie o zhode CE alebo potvrdenie výrobcu
• Protokol o prevzatí stroja odborným pracovníkom pre BOZP - doporučené

K pracovným prostriedkom musia byť na mieste používania obsluhe k dispozícii návody na obsluhu od výrobcov. K pracovným 
prostriedkom so špeciálnymi ohrozeniami sa musia vypracovať prevádzkové pokyny k pracovným prostriedkom (BTA), ktoré 
sú na pracovisku k dispozícii obsluhujúcemu personálu a obsahujú základné pokyny pre bezpečnú manipuláciu.

  Viď príloha: Kap_A_II_05b_Vyhlásenie o zhode ES - vzor.doc

5.2  Existujúce pracovné prostriedky
Už existujúce pracovné prostriedky musia nezávisle od svojho veku spĺňať minimálne predpisy platiace pre pracovné 
prostriedky (porov. Kontrolný zoznam Minimálne predpisy) 

  Viď príloha: Kap_A_II_05c_Protokol o prevzatí stroja -vzor.doc

Otázky k možným následkom nedodržania pre zamestnávateľov / objednávateľov: 

• Ktorý zamestnávateľ alebo objednávateľ by už bol rád zodpovedný za to, že sa zamestnanec ťažko zraní alebo 
zomrie, pretože použitý pracovný prostriedok nebol bezpečný, t.j. nemal zhodu CE alebo nezodpovedal minimál-
nym predpisom? 

• kto odovzdá túto správu manželke, manželovi alebo deťom? 
• kto poskytne rodine fi nančnú náhradu?
• aká vysoká je zodpovednosť a prípadný trest pre zodpovednú osobu? 

preto: preventívne používajte iba pracovné prostriedky s Vyhlásením o zhode CE pri nákupe nových prostriedkov, 
resp. všetky existujúce pracovné prostriedky upravte v zmysle minimálnych predpisov, namiesto aby Vás po celý 
život trápilo svedomie a/alebo aby ste boli zodpovedný na základe aktuálnych predpisov EU! 
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6. Analýza ohrozenia pracovných miest 

6.1  Všeobecné posúdenie ohrozenia
Analýza ohrozenia je pre BOZP centrálnym dokumentom. Každé napevno zriadené pracovisko sa analyzuje s pomocou od-
borných síl, ako napr. inšpektorov alebo špeciálne vyškolených poradcov zväzov a poukáže sa na možné nebezpečenstvá 
úrazu s návrhmi riešení.   

Inšpektori majú od ministerstva výslovný pokyn, aby v prípade aktívneho požiadania podniku o poradenstvo a uda-
nia kontaktov podniku inštitúcii, neudelili peňažnú pokutu, pokiaľ nebezpečie zistené na mieste 

• môže vyvolať vážne poškodenie zdravia zamestnanca alebo tretej osoby  a kontrolovateľne sa ihneď odstráni 
alebo

• nemôže vyvolať vážne poškodenie zdravia zamestnanca alebo tretej osoby a v rámci primeranej lehoty ho 
zamestnávateľ bez ďalšej výzvy odstráni. V tomto prípade sa vykoná následná kontrola.

Inšpektori majú radšej v spolupráci so zamestnávateľom alebo ním poverenou osobou (napr. odborný poradca 
združenia) predkladať návrhy riešení pre budúce zabránenie identifi kovaných nebezpečenstiev a stanovovať pri-
merané lehoty na ich realizáciu zamestnávateľom. 

  Viď príloha: Kap_A_II_06a_Faktory ohrozenia-zoznam.doc

Výsledkom posúdenia ohrozenia sú hodnotiace hárky s príp. identifi kovanými nebezpečenstvami, odstupňovanie 
závažnosti nebezpečenstiev, ďalšie odchýlky ako napr. chýbajúce skúšky alebo návody na prevádzku (pozri nižšie). 

  Viď príloha: Kap_A_II_06b_Posúdenie ohrozenia-kontrolný zoznam.doc

Pri špeciálnych nebezpečenstvách na pracovisku napr. v dôsledku pracovného prostredia (napr. žeriav) sa návody na 
prevádzku k pracovným prostriedkom musia doplniť o tieto známe ohrozenia (pozri vyššie). 

Výsledkami posúdenia nebezpečenstva sú o.i. upozornenia na chýbajúce dokumentácie / záznamy o BOZP, pokiaľ dovte-
dy ešte neexistujú.  V rámci odstránenia prípadne zistených slabých miest sa obstarajú /vypracujú všetky dokumentácie 
/záznamy, uvedené na konci tohto materiálu, pokiaľ ešte neexistujú.  

Možné zdroje posudzovania: Popis zariadenia / návod na prevádzku, zamestnanci, bezpečnostné dátové listy, pracovník 
pre BOZP / zdravotníci, inšpektori, poradcovia zväzov, znalci, ............... .

  Viď príloha: Kap_A_II_06c_Výsledok posúdenia ohrozenia.doc

6.2  Špeciálne posúdenie ohrozenia v zónach ohrozených výbuchom
V zónach ohrozených výbuchom sa musí vypracovať takzvaný „Dokument o ochrane proti výbuchu”.
Zóny ohrozené výbuchom musia byť rozdelené na 3 zóny (zóna 0, 1, 2 pre plyny a zóna 20, 21, 22 pre prachy). Podľa 
zadelenia do zón platia určité minimálne požiadavky na pracovné prostriedky a okolie.
Núkajú sa nasledovné otázky: sú prítomné horľavé kvapaliny/plyny/prachy ......., sú schopné vytvoriť zápalnú zmes, sú 
prítomné zdroje zapálenia, aký dopad by malo zapálenie atď....

Treba mať na zreteli nasledovné tematické okruhy:

• Ohrozenie výbuchom „zistiť“ a vyhodnotiť (porov. Kap. 6 Posúdenie ohrozenia)
• Vykonať zadelenie do zón
  Viď príloha: Kap_A_II_06d_Zóny nebezpečenstva výbuchu.doc
•  Dodržiavať minimálne požiadavky zodpovedajúce zónam 
  Viď príloha: Kap_A_II_06e_Nebezpečenstvo výbuchu-elektro.doc
•  prijať ďalšie opatrenia a zabezpečiť koordináciu 

Výsledkom sú o.i. situačné plány výbušných zón, podklady o ochranných opatreniach, pokyny k prevádzke, plány školení 
a čistenia (horľavé prachy) atď.

Dokument o ochrane proti výbuchu je nutný už od 1 pracovníka, ak nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, aj toto musí byť 
písomne dokumentované v analýze ohrozenia.

  Viď príloha: Kap_A_II_06f_Plynové fľaše.doc
  Viď príloha: Kap_A_II_06g_Plynové nádrže.doc
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Otázky k možným následkom nedodržania pre zamestnávateľov / objednávateľov: 

• Ktorý zamestnávateľ alebo objednávateľ by už bol rád zodpovedný za to, že sa zamestnanec ťažko zraní 
alebo zomrie, pretože pracovisko alebo okolie pracoviska nebolo bezpečné? 

• kto odovzdá túto správu manželke, manželovi alebo deťom? 
• kto poskytne rodine fi nančnú náhradu?
• aký vysoký je trest a ručenie pre zodpovednú osobu? 

preto: s pomocou odborníkov preventívne posúďte možné ohrozenia, namiesto aby Vás po celý život trápilo 
svedomie a/alebo aby ste boli zodpovedný na základe aktuálnych predpisov EU! 

7. Skúška a stav pracovných prostriedkov 

7.1  Pracovné prostriedky s povinnou skúškou – vyhradené technické 
zariadenia

Pre špeciálne pracovné prostriedky sa v rámci analýzy ohrozenia musia stanoviť lehoty pre skúšky a „oprávnené osoby“, 
ktoré tieto skúšky vykonajú a zdokumentujú protokolom / podpisom (napr. zaisťovacie prostriedky proti pádu, rolovacie 
brány, hasiace prístroje). „Oprávnené osoby“ musia mať príslušné „základné vzdelanie“ a musia byť schopné preukázať 
špeciálne školenie týkajúce sa jednotlivých skúšaných pracovných prostriedkov. 

7.2  Pracovné prostriedky, ktoré musia byť sledované
Zariadenia, ktoré si vyžadujú špeciálne sledovanie ako napr. parné kotly, zariadenia s tlakovými nádobami, plniace zaria-
denia, tlakové potrubia s horľavými / žieravými / jedovatými plynmi / parami / kvapalinami, výťahy, „výbušné zóny“, 
R-zóny“ horľavých kvapalín (R 10, R 11, R 12) ako sklady, plniace a vyprázdňovacie prekladiská podľa kapacity 
musia byť skúšané špeciálne vyškolenými znalcami. Navrhnuté obdobia opakovaných skúšok sú uvedené v príslušných 
návodoch na prevádzku pracovných prostriedkov.

  Viď príloha: Kap_A_II_07 Zariadenia s povinnou skúškou.doc

Úrazy s poškodením ľudského zdravia a zlyhaním konštrukčných dielov alebo bezpečnostných zariadení je nutné bez 
meškania nahlásiť na príslušnom orgáne. 

I keď sa pri nehode na zariadeniach, vyžadujúcich si sledovanie, nezranil žiadny človek, avšak vznikla škoda, nehoda sa 
musí nahlásiť príslušnému orgánu (zásadne pri každej nehode bez vonkajšieho vplyvu (napr. stohovať v nádrži) zlyhal 
nejaký konštrukčný diel alebo bezpečnostné zariadenie).

Otázky k možným následkom nedodržania pre zamestnávateľov / objednávateľov: 

• Ktorý zamestnávateľ alebo objednávateľ by už bol rád zodpovedný za to, že sa zamestnanec ťažko zraní 
alebo zomrie, pretože sa používal neskúšaný pracovný prostriedok? 

• kto odovzdá túto správu manželke, manželovi alebo deťom? 
• kto poskytne rodine fi nančnú náhradu?
• aký vysoký je trest a ručenie pre zodpovednú osobu? 

preto: s pomocou oprávnených osôb dávajte pravidelne skúšať, namiesto aby Vás po celý život trápilo svedomie 
a/alebo aby ste boli zodpovedný na základe aktuálnych predpisov EU! 

8. Používanie a vznik nebezpečných látok

Nebezpečné látky môžu pri nesprávnom používaní popri materiálnym škodách spôsobiť aj vážne poškodenie zdravia 
a aj smrť. S látkami CMR (karcinogénne, meniace genotyp, poškodzujúce plod) sa musí vždy zaobchádzať veľmi špeciálne 
a vyhýbať sa im v súlade so stavom rozvoja techniky.  V rámci posúdenia ohrozenia sa k nebezpečným látkam stanovia 
stupne ochrany a opatrenia. 
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 Viď príloha: Kap_A_II_08a_Nebezpečné látky-symboly.doc

Ohrozenia stupňov ochrany 1 – 4 Opatrenia (pokiaľ je to možné vždy zásada substitúcie)

1 Činnosti s nebezpečnými látkami bez 
symbolu hlavy smrtky, kritériá nízke-
ho ohrozenia sú splnené a ochranné 
opatrenia stupňa ochrany 1 postačujú 
(napr. „Xi“).  

• Minimálne štandardy prevádzkovej hygieny, obmedzenia expozí-
cie, bezpečné skladovanie, organizácia práce, bezpečné uprave-
nie pracoviska

2 Činnosti s nebezpečnými látkami bez 
symbolu hlavy smrtky a ochranné 
opatrenia stupňa ochrany 2 postačujú 
(napr. „C“ alebo príp.„Xn“).

• Stupeň 1, odporúča sa ďalšie náhradné riešenie
Poradie: 
1. vhodný pracovný postup podľa stavu rozvoja techniky,
2. kolektívne ochranné opatrenia, zákaz jedenia a pitia, meranie/

výpočet medznej hodnoty pre pracovisko, technické vetranie
3. Individuálne ochranné opatrenia, osobný ochranný výstroj

3 Činnosti s „látkami so smrtkou“ (napr. 
„Xn“ alebo „T“ a „T+“) (resp. látka-
mi CMR pri bezpečnom dodržiavaní 
medznej hodnoty pre pracovisko)

• Všetky opatrenia pre stupne 1 + 2, okrem toho
• náhrada podľa stavu rozvoja techniky
• podľa možnosti uzavreté systémy
• Zabezpečenie medznej hodnoty pre pracovisko pomocou meraní
• Látky držať pod zámkou

4 Činnosť s látkami CMR kategórií 1 
a 2, pokiaľ sa bezpečne nedodržia 
medzné hodnoty pre pracovisko.

• Všetky opatrenia pre stupne 1 -3, okrem toho
• krátkodobé meranie látok
• vymedzenie nebezpečných oblastí
• výstražné a bezpečnostné značky
• ochrana dýchacích ciest, zvláštny ochranný odev
• spravidla zákaz spätného prívodu vzduchu

  
Z tohto dôvodu je nutné vedieť, aké ohrozenie môže aká látka vyvolať. Informácie nájdete v

• Bezpečnostný dátový list EU výrobcov / distribútorov.

  Viď príloha: Kap_A_II_08a_MSDS_HAFB_Si-db.pdf

Nebezpečné látky musia byť evidované v zozname (kataster nebezpečných 
látok) s uvedením hlavných prevádzkových ukazovateľov. Pri nízkom 
ohrození sa môže upustiť od podrobností.

Viď príloha:  Kap_A_II_08b Kataster nebezpečných látok-tlačivo.doc

K nebezpečným látkam sa musia vypracovať takzvané prevádzkové 
pokyny, ktoré sú na pracovisku k dispozícii personálu, ktorý sa s nimi môže 
dostať do styku a dávajú základné pokyny pre bezpečnú manipuláciu. 
Tieto sa môžu tiež zhrnúť do skupín (napr. pre 12 približne rovnakých 
rozpúšťadlových lakov 1 prevádzkový pokyn „ľahko zápalné / zdraviu 
škodlivé laky a farby“).

 

Viď príloha:  
Kap_A_II_08c_BTG_Nebezpečné látky - všeobecne_Laboratórium_01.doc

P R E V Á D Z K O V Ý  P O K Y N
pod a §20 GefStoffV 

Stav 
Bezpe nostný dátový list 

EU:
divers

Dátum:

Kap_A_II_08_c_BTG_Nebezpe
né látky-všeobecne Labor_01 

Oblas  platnosti 

Celý podnik / Laboratórium 

innosti 

Všeobecné zaobchádzanie s 
nebezpe nými látkami 

_____________________
Podpis AL

O Z N A E N I E  N E B E Z P E N Ý C H  L Á T O K  

Všeobecné zaobchádzanie s nebezpe nými látkami 

N E B E Z P E I E  P R E  L O V E K A  A  Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E
Pri nebezpe ných látkach existujú upozornenia na zvláštne nebezpe ia a rady pre bezpe nos . Upozornenia na nebezpe ie sú zhrnuté v 
takzvaných vetách R (R = riziko). Pre jednotlivé nebezpe né látky sa vety R  a symboly nebezpe ných látok (pozri vyššie) nachádzajú napr. na 
etiketách nádob resp. v bezpe nostných dátových listoch k látkam alebo v alších prevádzkových pokynoch.  

O C H R A N N É  O P A T R E N I A  A  P R A V I D L Á  S P R Á V A N I A  
Pre nebezpe né látky existujú upozornenia na zvláštne nebezpe ia a rady pre bezpe nos . Rady pre bezpe nos  sú zhrnuté v 
takzavných vetách S (S = bezpe nos ). Pre jednotlivé nebezpe né látky sa vety S nachádzajú napr. na etiketách nádob resp. v 
bezpe nostných dátových listoch k látkam alebo v alších prevádzkových pokynoch. 
Kvôli zvláštnym nebezpe iam je zásadne nutné obozretné a opatrné správanie. Niektoré všeobecne platné pravidlá sú: 

  Predpisy a upozornenia týkajúce sa nebezpe ných látok sa musia presne dodržiava  (pozri obal). 
  Pri práci nosi  vhodný ochranný odev (napr. ochranné okuliare, ochranné rukavice).
  Pipetovanie s ústami je zakázané. 
  Pri práci nefaj i , nejes , nepi .
  Nechránené osoby nepúš a  do blízkosti.
 Nedovoli , aby sa dostali do kanalizácie / povrchovej vody/ spodnej vody / pôdy. 

S P R Á V A N I E  V  P R Í P A D E  N Ú D Z E  N ú d z o v é
v o l a n i e

1 1 2

Dba  na vlastnú ochranu. Obliec  si ochranný odev. Postihnuté osoby odvies  z nebezpe nej zóny.  
Požiar :   Hasiace prostriedky (CO2, hasiaci prášok, voda, pena) použi  pod a látky. Plyny z požiaru nevdychova ,

nasadi  si prístroj na ochranu dýchacích ciest, nezávislý od okolitého vzduchu. 
Vyte enie :   Pozbiera  s univerzálnym spojivom. Nebezpe né látky sa nesmú dosta  do vody bez predchádzajúcej  

úpravy. 
     Kontaminovaná hasiaca voda sa nesmie dosta  do kanalizácie alebo do vo nej prírody. 
Informácie v núdzi: …………………………………………………………………………………………………………….

P R V Á  P O M O C  N ú d z o v é
v o l a n i e

1 1 2

Pri nevo nosti sa ihne  poradi  s lekárom, Ukáza  etiketu a / alebo bezpe nostný dátový list. 
Kontakt s odevom:     Zašpinené, nasiaknuté odevy ihne  vymeni .

Kontakt s kožou :       Pri kontakte s kožou ihne  umy  vodou a mydlom, pri reakciách pokožky vyh ada  lekára.   
Kontakt s o ami :       Pri kontakte s o ami ihne  (10-15 min.) vypláchnu  ve kým množstvom vody. Vyh ada  lekára. 
Prehltnutie :   Ihne  vyh ada  lekára, ukáza  etiketu a / alebo bezpe nostný dátový list. 
Vdýchnutie :   Postihnutú osobu odvies  z nebezpe nej zóny. Ak je dýchanie nepravidelné alebo sa dýchanie 

 zastavilo, uvies  do stabilnej bo nej polohy / poskytnú  umelé dýchanie a privola  lekára. Uvo ni
                                    dýchacie cesty. Odstráni  zvratky. 

Osoba poskytujúca

Prvú pomoc:  Pán / pani  .......................................................................................................................................

S P R Á V N A  L I K V I D Á C I A  
Nedovo te, aby sa látky dostali do kanalizácie alebo spodnej vody. Nevylievajte do výlevky alebo do smetnej nádoby. 

V prípade nejasnosti sa obrá te na nadriadeného alebo osobu zodpovednú za odpad.. 

Prázdne nádoby:    Po vyprázdnení zvyšku roztriedi  pod a materiálu, s obsahom zvyškového množstva likvidova  ako

špeciálny odpad. 

Zvyšné množstvá:  špeciálny odpad
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Otázky k možným následkom nedodržania pre zamestnávateľov / objednávateľov: 

• Ktorý zamestnávateľ alebo objednávateľ by už bol rád zodpovedný za to, že sa zamestnanec ťažko zraní 
alebo zomrie, pretože mu neboli známe nebezpečenstvá spôsobované používanými látkami? 

• kto odovzdá túto správu manželke, manželovi alebo deťom? 
• kto poskytne rodine fi nančnú náhradu?
• aký vysoký je trest a ručenie pre zodpovednú osobu? 

preto: preventívne vypracujte evidenciu nebezpečných látok a prevádzkových pokynov, namiesto aby Vás po 
celý život trápilo svedomie a/alebo aby ste boli zodpovedný na základe aktuálnych predpisov EU! 

 

9. Preventívne vyšetrenia

Pri používaní špeciálnych látok alebo pri zvláštnom ohrození na pracovisku sú pre všetkých pracovníkov nutné pre-
ventívne zdravotné prehliadky. Po prvý krát sa vykonajú pri nástupe do práce a potom podľa stupňa nebezpečia / ohroze-
nia opakovanie s lekárskou správou.

G 1.1 Silikogénny prach G 23 Obštruktívne ochorenia dýchacích ciest

G 1.2 Prach s obsahom azbestu G 24 Kožné ochorenia (s výnimkou rakoviny kože)

G 1.3 Prach s obsahom keramických vlákien G 25 Činnosti jazdy, riadenia a sledovania 

G 2 Olovo alebo jeho zlúčeniny (s výnimkou alkylov 
olova) 

G 26 Prístroje na ochranu dýchacích ciest

G 3 Alkyly olova G 27 Izokyanáte

G 4 Pracovné materiály, ktoré vyvolávajú rakovinu 
kože alebo zmeny kože so sklonom k vzniku 
rakoviny  

G 28 Monochlórmetán (Metylchlorid) 

G 5 Nitroglycerín alebo nitroglykol G 29 Benzolhomology (Toluol, Xylole) 

G 6 Sírouhlík G 30 Práce pri vysokých teplotách

G 7 Oxid uholnatý G 31 Tlakový vzduch (§ 13 DruckluftV) | potápačské 
práce

G 8 Benzol G 32 Kadmium alebo jeho zlúčeniny

G 9 Ortuť alebo jej zlúčeniny G 33 Aromatické nitro- alebo aminozlúčeniny

G 10 Metanol G 34 Fluór alebo jeho anorganické zlúčeniny

G 11 Sírovodík G 35 Pracovný pobyt v zahraničí v zvláštnych klimat. 
a zdrav. Podmienkach

G 12 Fosfor G 36 Vinylchlorid

G 13 Tetrachlórmetán (Tetrachlóruhlík) G 37 Pracoviská pri monitore

G 14 Trichlóretylén G 38 Nikel alebo jeho zlúčeniny

G 15 Chróm - VI –zlúčeniny G 39 Zváracie dymy

G 16 Arzén alebo jeho zlúč. (s výnimkou arzéno-
vodíka)

G 40 Karcinogénne nebezpečné látky - ostatné

G 17 Tetrachlóretylén (Perchlóretylén) G 41 Práce s nebezpečím pádu

G 18 Tetrachlóretán alebo pentachlóretán G 42 Infekčné choroby

G 20 Hluk G 43 Biotechnológia

G 21 Práce pri nízkych teplotách G 44 Prach z bukového a dubového dreva

G 22 Poškodenie zubov kyselinou G 45 Styrol

   Viď. Príloha: Kap A II 09 Preventívne vyšetrenia G.doc
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10. Protipožiarna ochrana / núdzový stav / nebezpečný 
prípad / prvá pomoc

10.1 POŽIARNY ŠTATÚT

Obsah:

10.1.1 Základné ustanovenie

10.1.2 Vymedzenie pojmov

10.1.3 Špecifi kácia požiarnych rizík v nájomnom dome

10.1.4 Organizačné usporiadanie OPP v objekte

10.1.5 Základné povinnosti určených organizačných zložiek

10.1.6 Povinnosti zamestnancov na úseku OPP

10.1.7 Spôsob a termín vykonávania kontrol

10.1.8 Ohlasovňa požiarov

10.1.9 Správy a hlásenia o požiaroch

10.1.10 Zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase

10.1.11 Zabezpečenie OPP pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

10.1.12 Školenia zamestnancov a odborná príprava zamestnancov o OPP, menovanie členov komisie na overovanie 

vedomostí

10.1.13 Vedenie, uloženie a schvaľovanie dokumentácie OPP

10.1.14 Vecné prostriedky OPP

10.1.15 Používanie elektrických spotrebičov

10.1.16 Osobná zainteresovanosť

10.1.17 Záverečné ustanovenia

10.1.18 Prílohy

10.1.1 Základné ustanovenia

10.1.1.1 Požiarny štatút fi rmy ..................... so sídlom ………, je spracovaný v súlade s § 25 Vyhl. MV SR č. 121/2002 
Z. z., a v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.

10.1.1.2 Štatút vymedzuje povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) na pracoviskách fi rmy ...........
...........................

Tieto povinnosti sú v zmysle Zákonníka práce súčasťou pracovných povinností zamestnancov.

V zmysle právnych predpisov o OPP sa vymedzenie povinností na úseku OPP vzťahuje aj na všetky zmluvné fi rmy a osoby, 
ktoré sa s vedomím fi rmy…................. zdržiavajú na jej pracoviskách. 

10.1.1.3 Tento štatút platí pre všetky objekty, ktoré sú v užívaní fi rmy...........................
Charakter využitia objektov: kancelárske, skladovacie a predajné priestory.

I0.1.1.4 Účelom tohto štatútu je vymedziť a stanoviť zásady riadenia, organizačného usporiadania, spôsob zabezpečenia 
a vykonávania OPP. Požiarny štatút je základným dokumentom, ktorý rozpracováva povinnosti dané zákonnými ustanove-
niami na úseku OPP na podmienky spoločnosti smerujúce k ochrane životov, zdravia osôb a materiálnych hodnôt.

10.1.2 Vymedzenie pojmov

10.1.2.1 Za činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sa považujú najmä:
-  opravy a údržba zariadení obsahujúcich požiarne nebezpečné látky, poruchy, odstavovanie a  nábehy výroby, 
-  zváranie a rezanie elektrickým oblúkom, odporom alebo plameňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
-  lepenie horľavých podlahovín, strešných krytín a obkladov stien, stropov pomocou ohňa alebo horľavých lepi-

diel,
-  nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,
-  spaľovanie horľavých látok a odpadov.
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10.1.2.2 Za miesta so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom sa považujú najmä priestory pracoviska, v ktorých sa:
-  používajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, 

formou, množstvom alebo podmienkami uloženia môžu podstatne zvyšovať intenzitu a šírenie požiaru, toto 
ustanovenie sa však nevzťahuje na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace 
zariadenia miestností,

-  vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny alebo plyny,
-  vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky.
-  používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň 

 

10.1.3 Špecifikácia požiarnych rizík v nájomnom dome

10.1.3.1 V priestoroch prenajatých fi rmou ................... sa ne/nachádzajú miesta so zvýšeným požiarnym 
nebezpečenstvom.
V prípade, že by charakter užívania prenajatého priestoru ďalším nájomníkom spadal do špecifi kácie rizík uvedených 
v bodu 10.1.2.2, musí byť postupované podľa bodu 10.1.3.2. Uvedené opatrenie spracuje a na pracovisku osadí užívateľ 
len na základe vyjadrenia majiteľa domu.

10.1.3.2 Pre pracovisko s miestom so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom musí byť spracovaný Požiarny poriadok 
pracoviska, menovaná protipožiarna hliadka pracoviska, stanovené povinnosti jej členov a spolu s Požiarnymi popla-
chovými smernicami umiestnené na tomto pracovisku.

10.1.3.3 Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru podľa bodu 10.1.2.1. tohto štatútu sa môžu 
vyskytnúť na všetkých pracoviskách, najmä pri vykonávaní opráv a údržby technických zariadení. V prípade vykonávania 
týchto činností musia byť splnené podmienky požiarnej bezpečnosti podľa bodu 10.1.11. tohto štatútu.

10.1.4 Organizačné usporiadanie OPP v objekte

10.1.4.1 Za plnenie úloh, povinností a za stav na úseku ochrany pred požiarmi právnickej osoby zodpovedá v zmysle 
§ 6 ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi štatutárny orgán.
V spoločnosti ..................... za plnenie úloh, povinností a za stav na úseku OPP v súlade so zákonom o OPP 
a organizačným poriadkom zodpovedá vedenie spoločnosti/konateľ.

Ostatní vedúci zamestnanci organizácie zodpovedajú za plnenie úloh a stav na úseku OPP v rozsahu svojich funkcií alebo 
v rozsahu určenom týmto štatútom.

Všetci zamestnanci organizácie zodpovedajú za dodržiavanie predpisov o OPP, príkazov, zákazov a pokynov, ktoré im 
ukladá dokumentácia OPP a vedúci zamestnanci.

10.1.4.2 Všetky práva a povinnosti v zabezpečovaní plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce 
zo zákonných ustanovení sa prenášajú na základe hospodárskej zmluvy z majiteľa objektu na nájomcu, ktorým je fi rma 
................................., a to v rozsahu vymedzenom hospodárskou zmluvou.

10.1.4.3 Firmy v podnájme zodpovedajú za požiarnu bezpečnosť užívaných priestorov v zmysle zákonných ustanovení, 
povinností podľa nájomnej zmluvy a rešpektujú všetky opatrenia vydané majiteľom, vrátane dokumentácie ochrany pred 
požiarmi.

10.1.4.4 Zabezpečovanie úloh na úseku OPP podľa §§ 4 a 9 zák.č.314/2001 a §§ 17 a 18 vyhl. MV SR č.121/2002 
o požiarnej prevencii zabezpečuje zmluvne výkon funkcie:

-  úlohy technika požiarnej ochrany (ďalej len TPO) zabezpečuje dodávateľským spôsobom pracovník s odbornou 
spôsobilosťou technika PO na základe zmluvy,

-  protipožiarna hliadka právnickej osoby, ktorá po odbornej príprave plní povinnosti uvedené na osobitnej 
výveske umiestnenej v objekte. 

(V zmysle vyhl. MV SR č.121/2002 § 13 odst.1, písm.e vzhľadom k celkovému počtu zamestnancov – 2 osoby nie je 
zriadená)

10.1.4.5 V mimopracovnom čase je požiarna ochrana objektu zabezpečená formou dodržiavania príkazu vlastníka 
fi rmy.
 
10.1.4.6 U právnickej osoby nie je zriadená jednotka Hasičského a záchranného zboru.

10.1.5 Základné povinnosti určených organizačných zložiek

Plnenie úloh na úseku OPP sa musí zabezpečovať v súlade s platnými právnymi predpismi.
Na zabezpečovaní ochrany pred požiarmi sa podieľajú všetci užívatelia priestorov, každý v rozsahu zákonných ustanovení.
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10.1.5.1 Majiteľ
-  zabezpečuje zapracovanie požiadaviek na OPP do hospodárskych zmlúv, do objednávok na výkon prác v priesto-

roch spoločnosti, pričom plnenie týchto povinností musí byť podmienkou ocenenia prác, 
-  pri úprave priestorov dohliada na dodržiavanie zákonných ustanovení o OPP daných zák. normami,
-  zabezpečuje akcieschopnosť nástenných požiarnych hydrantov v objekte, 
-  zabezpečí osadenie tabuliek pre únikové cesty a označenie hlavných uzáverov,
-  zabezpečuje pravidelné vykonávanie revízií a kontrol technických zariadení objektu - elektrina, plyn, súčasne 

odstraňovanie zistených nedostatkov.

10.1.5.2 Nájomca - užívateľ
-  plní povinnosti podľa bodu 4.3. tohoto štatútu,
-  zabezpečuje spracovanie základnej dokumentácie ochrany pred požiarmi objektu a to Požiarny štatút, Požiarne 

poplachové smernice , povinnosti protipožiarnej hliadky právnickej soby, jej umiestnenie a aktualizáciu,
-  zabezpečuje základné vybavenie užívaných priestorov hasiacimi prístrojmi podľa vyznačenia v grafi ckej 

časti požiarnej dokumentácie, minimálne jedným kusom Práškového hasiaceho prístroja na jeden užívaný 
priestor ako celok. Povolená alternatívna náhrada Halotrónový hasiaci prístroj. Zabezpečuje ich osadenie 
a akcieschopnosť pravidelnými kontrolami. Pri určovaní druhov, spôsobu a miesta osadenia hasiacich prístrojov 
rešpektuje vyjadrenie technika PO majiteľa objektu.

-  zabezpečuje pravidelné vykonávanie revízií a kontrol technických zariadení, ku ktorým je zmluvne zaviazaný 
pri užívaní prenajatých priestorov,

- zabezpečí preukázateľné preškolenie všetkých svojich zamestnancov o základných povinnostiach na úseku OPP, 
o spracovanej dokumentácii ochrany pred požiarmi ako sú Požiarne poplachové smernice, Požiarny evakuačný 
plán, rozmiestnenie a použitie prenosných hasiacich prístrojov.

10.1.6. Povinnosti zamestnancov na úseku OPP

10.1.6.1 Vlastník fi rmy 
-  vydáva príkazy na odstránenie nedostatkov zistených TPO pri preventívnych protipožiarnych prehliadkach 

a kontrolnými orgánmi štátneho požiarneho dozoru pri protipožiarnych kontrolách.
-  určuje termíny a zodpovednosť za splnenie príkazov a za odstránenie konkrétnych nedostatkov,
-  kontroluje hlavnú požiarnu knihu raz za tri mesiace,
-  schvaľuje predpísanú dokumentáciu OPP spracovanú TPO v súlade s predpismi o OPP,
-  prerokúva za prítomnosti TPO výsledky protipožiarnych kontrol s orgánmi vykonávajúcimi ŠPD,
-  realizuje úlohy personálneho zabezpečenia odborných pracovníkov na úseku OPP,
-  organizuje školenia novoprijatých  zamestnancov, školenie po odbornej stránke vykonáva a dokumentáciu 

vedie technik požiarnej ochrany,
-  zabezpečuje potrebnú odbornú prípravu u zamestnancov zabezpečujúcich činnosť so zvýšeným požiarnym 

nebezpečím,
-  organizuje účasť zamestnancov na ďalšom zvyšovaní kvalifi kácie v oblasti OPP,
-  spolupracuje s technikom PO a BOZP pri spracovávaní vnútro-organizačných smerníc plánov, opatrení a ďalších 

koncepčných  materiálov z oblasti starostlivosti o pracujúcich súvisiacich alebo zasahujúcich do oblasti OPP,
-  plní ďalšie povinnosti, ktoré vyplývajú z predpisov o OPP a z tohto štatútu,

10.1.6.2 Vedúci zamestnanci
-  zabezpečujú a kontrolujú dodržiavanie predpisov o OPP a plnenie povinností podriadených zamestnancov pri 

ochrane pracovísk pred možnosťou vzniku požiaru,
-  pravidelne a systematicky vykonávajú osobnú kontrolu svojich pracovísk z hľadiska zabezpečenia OPP a bez 

odkladu odstraňujú zistené závady. Pokiaľ to nie je v ich možnostiach informujú o závadách TPO alebo výkon-
ného riaditeľa spoločnosti.

-  zabezpečujú účasť svojich podriadených na školeniach a odbornej príprave o OPP,
-  zúčastňujú sa školenia o OPP,
-  zúčastňujú sa osobne pri výkone preventívnych protipožiarnych prehliadok a predkladajú TPO požadované 

doklady, údaje a podávajú vysvetlenia týkajúce sa nimi riadených pracovísk
-  plnia ďalšie úlohy, ktoré pre nich vyplývajú z predpisov o OPP a tohto štatútu.

10.1.6.3 Všetci zamestnanci:
-  dodržiavajú povinnosti vyplývajúce z predpisov o OPP, prevádzkového poriadku a technologických postupov, 

pričom plnenie úloh v oblasti OPP je súčasťou ich pracovných povinností,
-  dodržiavajú zákaz fajčenia vo vyznačených priestoroch,
-  zúčastňujú sa na školeniach o OPP a oboznamujú sa s platnými opatreniami vydanými na úseku OPP a podro-

bujú sa overovaniu vedomostí,
-  plnia uložené úlohy, ktorými sú poverení v oblasti OPP, ako napr. činnosť člena protipožiarnej hliadky (menovaní 

zamestnanci), evakuácia, hasenie požiaru a pod.,
-  udržiavajú poriadok na pracovisku, oznamujú svojmu nadriadenému nedostatky OPP a v rámci svojich možností 

sa podieľajú na ich odstránení,
-  zabezpečujú, aby na pracovisku boli únikové cesty, prístupy k hasiacim zariadeniam, vypínačom technických 
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a technologických zariadení trvale voľné, nesmú byť zatarasované žiadnym materiálom,
-  zodpovedajú, že ich pracovisko je v požiarne nezávadnom stave počas prevádzky i po skončení prác,
-  musia poznať rozmiestnenie a spôsob použitia hasiacich prístrojov,
-  uhasia spozorovaný požiar, v prípade, že likvidácia požiaru nie je možná vlastnými silami a  dostupnými ha-

siacimi prostriedkami, vyhlásia poplach v súlade s požiarnymi poplachovými  smernicami a napomáhanú pri 
evakuácii osôb a materiálu podľa evakuačného plánu,

-  na výzvu veliteľa zásahu poskytnú osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiaru.

10.1.6.4 Všetkým zamestnancom je zakázané:
-  používať otvorený oheň, fajčiť a nebezpečne manipulovať s horľavými či iskriacimi látkami na určených 

a označených pracoviskách, 
Zákaz použitia otvoreného ohňa a iskrenia neplatí pre práce vykonávané na základe osobitného povolenia a osobitných 
bezpečnostných opatrení (napr. zváranie).

-  vykonávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru a na ktoré nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť v zmysle 
právnych predpisov a osobitného poverenia vedúceho pracoviska a stanoveniapožiarne - bezpečnostných opa-
trení, (napr. opravu el. inštalácie, riadenie motorového vozidla a pod.),

-  odcudzovať a poškodzovať, alebo používať vecné prostriedky OPP na iné účely ako sú určené.

10.1.6.5 Technik požiarnej ochrany:
- určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto 

pracoviskách,
- vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom / 

§ 23 písm. a) až g)/,
-  príprava, organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
- vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby,
- vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok, školenia novoprijatých zamestnancov a opako-

vané školenia zamestnancov o OPP,
-  určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri zmenách stavieb, pri rekonštrukciách technologických zaria-

dení, pri opravách zariadení, odstávkach a pri začatí výroby 
-  organizuje a kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o OPP a vykonáva preventívne 

protipožiarnych prehliadky pracovísk v stanovených intervaloch:
 -  v administratívnych priestoroch  1 x polročne
-  v obchodných a prenajatých priestoroch 1 x štvrťročne
-  výsledky prehliadok a ostatnej činnosti OPP zaznamenáva do Požiarnej knihy, ktorú predkladá na podpis vlast-

níkovi fi rmy štvrťročne a okamžite po zistení nedostatkov, na odstránenie ktorých je potrebné vydať opatrenia,
- riadi po odbornej stránke činnosť protipožiarnych hliadok, protipožiarnych asistenčných hliadok a iných 

zamestnancov poverených plnením úloh na úseku OPP (vedúci zamestnanci),
-  navrhuje opatrenia  na odstraňovanie zistených  závad a  opatrenia voči  porušovateľom pokynov a predpisov 

na zabezpečenie OPP 
- kontroluje vybavenie objektu hasiacimi prostriedkami (prenosné hasiace prístroje, hydranty), a v spolupráci 

s majiteľom objektu zabezpečuje ich pravidelné revízie a prevádzkové kontroly,
- vypracúva správy, rozbory a informácie o stave OPP, príčinách vzniknutých požiarov a navrhuje príslušné opatrenia 
- plní ďalšie úlohy, ktoré vyplývajú z predpisov o OPP,

10.1.6.6 Protipožiarna hliadka právnickej osoby: 
V prípade ak bude zriadená protipožiarna hliadka právnickej osoby:

-  dozerá na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru v objekte, 
-  kontroluje vybavenosť pracovísk hasiacimi prístrojmi, funkčnosť požiarnych vodovodov, prístup k nim, prístup 

k hlavným uzáverom rozvodných zariadení energií,
-  kontroluje priechodnosť únikových a núdzových východov, únikových a zásahových ciest,
-  vykonáva pri vzniku požiaru nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru.
-  ak sa protipožiarna hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, určuje sa jej vedúci,  

 
10.1.6.7 Protipožiarna hliadka pracoviska pre pracovisko s miestom so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom (ak 
bude zriadená):

-  dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje ve-
dúcemu pracoviska,

-  vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci 
zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, 
prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu, 

-  dohliada, aby pred odchodom zamestnancov a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom 
stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých 
látok a vypnuté všetky spotrebiče, 

-  kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, 
pričom preverujú ich kompletnosť a prístup k nim

-  ak sa protipožiarna hliadka pracoviska skladá z dvoch alebo viacerých členov určuje sa jej vedúci,



Praktická smernica na uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU 
– zamestnávatelia MSP všeobecne

 Praktická smernica: Časť A: Kapitola I: Všeobecné ustanovenia 21

10.1.6.8 Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
-  v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
-  pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-  pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

dozerá:

-  na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
-  vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, 

zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, 
prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu,

-  oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
-  oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
-  kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej 

činnosti,
-  vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú a to pred začatím podu-

jatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany 

pred požiarmi,
-  upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva 

vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb,
-  členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia 

s plnením ich úloh,
-  ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť 

členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená

10.1.7 Spôsob a termíny vykonávania kontrol

10.1.7.1 V oblasti ochrany pred požiarmi sa vykonávajú:
-  preventívne protipožiarne prehliadky,
-  protipožiarne kontroly

10.1.7.2 Preventívne protipožiarne prehliadky sa v prenajatých priestoroch vykonávajú v týchto intervaloch:
-  Technik PO   - 1 x polročne v administratívnych priestoroch,                                          
     - 1 x štvrťročne na ostatných pracoviskách
-  Vedúci   - 1 x mesačne 
Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola:   

a)  organizačného zabezpečenia OPP na pracoviskách,
b)  porovnania skutočného stavu s dokumentáciu OPP,
c)  stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d)  zariadení pre protipožiarny zásah,
e)  trvalej voľnosti únikových ciest,
f) výroby, skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g)  funkčnosti požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov,
h)  prevádzkovania a stavu technických a technologických zariadení,
i)  označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.

10.1.7.3 Protipožiarne kontroly vykonáva orgán štátneho požiarneho dozoru - príslušný Okresný úrad  Odbor požiarnej 
ochrany.
Protipožiarne kontroly sú:

-  komplexná protipožiarna kontrola,
-  tematická protipožiarna kontrola, 
- následná protipožiarna kontrola.

Protipožiarnymi kontrolami sa preveruje plnenie povinnosti právnickej osoby na úseku OPP.

10.1.8  Ohlasovňa požiarov

10.1.8.1 Ohlasovňa požiarov pre prevádzku ……………………………………je zriadená:

Napr. „Na 1. nadzemnom podlaží v kancelárii vedúceho predajne“

Zamestnanci musia byť v rámci školenia oboznámení s miestom zriadenia ohlasovne požiarov.
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10.1.8.2 Úlohou ohlasovne požiarov v prípade vzniku požiaru je:
-  prijímať hlásenia o vzniku požiaru v objekte,
-  volať jednotku Hasičského a záchranného zboru, ak nebola privolaná z miesta ohrozenia,
-  usmerniť jednotku Hasičského a záchranného na miesto požiaru a stručne informovať o jeho rozsahu a šírení, 

prípadne o ohrození osôb,
-  organizovať poskytnutie prvej pomoci a v prípade potreby privolať rýchlu zdravotnícku pomoc a políciu,
-  v prípade nutnosti telefonicky informovať v súlade s požiarnymi poplachovými smernicami: plynáreň, 

elektráreň, vodáreň,
-  požiar hlásiť: vlastníkovi fi rmy, majiteľovi objektu a technikovi PO.

10.1.8.3 Dostupnosť priestorov musí byť zabezpečená osobitným kľúčovým režimom spracovaným v súlade s ochranou 
objektu.
V prípade potreby urýchleného zásahu proti požiaru alebo na záchranu ohrozených osôb je povolené násilné otvorenie 
a vniknutie do chránených priestorov. Následne však musí byť zabezpečená ochrana majetku.

10.1.9  Správy a hlásenia o požiaroch

10.1.9.1 Z hľadiska OPP sa za požiar považuje každé nežiadúce horenie, pri ktorom došlo k ohrozeniu majetku, zdravia 
a života osôb.

10.1.9.2 Podľa zákonného ustanovenia je organizácia povinná každý vzniknutý požiar po jeho vzniku hlásiť telefonicky 
a následne písomne Okresnému úradu - odboru požiarnej ochrany.
Ohlasovaciu povinnosť za majiteľa plní správca objektu prostredníctvom technika PO, na základe hlásenia príslušného 
užívateľa časti objektu.

10.1.10  Zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase

10.1.10.1 V mimopracovnom čase a v čase zníženej prevádzky je Požiarna ochrana zabezpečovaná, v rozsahu 
požadovanom zákonom o OPP a to plnením príkazu vlastníka fi rmy.

10.1.10.2 Všetci zamestnanci sú pred odchodom z pracoviska povinní skontrolovať, či ho nechávajú v požiarne ne-
závadnom stave, či sú vypnuté elektrické spotrebiče, najmä tepelné (napr. variče, infražiariče, olejové radiátory, el. 
teplovzdušné ohrievače a pod.) a či nehrozí iné nebezpečenstvo vzniku požiaru. 

10.1.10.3 V prípade zistenia nedostatkov ohrozujúcich požiarnu bezpečnosť, je zamestnanec povinný vykonať nevyh-
nutné opatrenia na ich odstránenie. Pokiaľ zistené nedostatky nemôže sám odstrániť je povinný to ihneď oznámiť 
určenému zamestnancovi organizácie. 

10.1.10.3 Určeným zamestnancom na odstraňovanie zistených závad je:

meno zamestnanca

10.1.11  Zabezpečenie OPP pri činnostiach spojených so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru

10.1.11.1 Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (uvedené v bodu 2.1. tohto štatútu) 
môžu byť v objekte zabezpečované a vykonávané len na základe osobitného povolenia vydaného nájomcom objektu 
a požiarno-bezpečnostnými opatreniami stanovenými technikom PO.

10.1.11.2 Pre vykonávanie týchto činností zriaďuje nájomca objektu Protipožiarnu asistenčnú hliadku pozostávajúcu 
z osôb majúcich na to potrebné predpoklady. Počet členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má hliadka plniť v zmysle 
bodu 6.7. tohto štatútu. Ak má hliadka dvoch a viac členov, určuje jej vedúceho.

10.1.11.3 Technik PO vypracováva Smernicu pre činnosť Protipožiarnej asistenčnej hliadky na daný druh práce 
a vykoná školenie jej členov ešte pred začatím prác v súlade s Tematickým plánom odbornej prípravy protipožiarnych 
asistenčných hliadok.

10.1.11.4 Nájomca objektu
-  zabezpečí vybavenie pracoviska pre vykonávanie „činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru“ (v zmysle bodu 2.1. tohto štatútu) hasiacimi prostriedkami a podmienkami stanovenými v osobitnom 
povolení,

-  zabezpečí po skončení vykonávania „činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru“ opa-
trenia v súlade s bodov 2.1. tohto štatútu, ako sú: 

časový dohľad (spravidla 8 hodín), členov Protipožiarnej asistenčnej hliadky a intervaly kontrol.



Praktická smernica na uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU 
– zamestnávatelia MSP všeobecne

 Praktická smernica: Časť A: Kapitola I: Všeobecné ustanovenia 23

10.1.12 Školenia a odborná príprava zamestnancov o OPP 

Povinnosť absolvovať školenie o ochrane pred požiarmi sa vzťahuje na všetkých zamestnancov fi rmy. 

10.1.12.1 Osobitnú prípravu absolvujú:
-  technik požiarnej ochrany  - v predpísanom rozsahu, ako odbornú spôsobilosť, 1 x za 5 rokov,
-  členovia protipožiarnych hliadok  - odbornú prípravu raz za 12 mesiacov
-  rozsah 2 hodiny, obsah podľa Tematického plánu odbornej prípravy
-  odbornú prípravu vykoná technik PO,

10.1.12.2 Zamestnanci absolvujú školenie o OPP, ktorého obsahom je:
-  oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objekte a priestoroch organizácie,
-  výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych 

opatreniach na pracovisku, oboznámenie sa s požiarnym poriadkom pracoviska, zabezpečenie OPP pri techno-
logických procesoch, skladovaní horľavých látok a o zásadách pracovnej disciplíny vo vzťahu k OPP,

- oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších 
vecných prostriedkov OPP na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov 
elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,

- spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v organizácii a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku 
požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a požiarneho evakuačného plánu,

- poskytovanie prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch elektrickým prúdom a ohrození činnosti základných 
životných funkcií,

10.1.12.3 Obsah školenia o OPP pre vedúcich zamestnancov sa rozšíri o oboznámenie sa: 
- s osobitnými predpismi (napr. požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní elektrotepel-

ných spotrebičov, manipulácia a skladovanie horľavých látok, vlastnosti HP a i.),
- s požiarnym štatútom a protipožiarnou dokumentáciou organizácie,
- s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti organizácie a so základmi procesov horenia a hasenia,
- so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri 

skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru,

- s činnosťou a parametrami zariadení, hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred 
požiarmi. 

Školenie vedúcich zamestnancov vykoná technik PO v rozsahu 2 hodiny a opakovane raz za 24 mesiacov.
Odborné vedomosti vedúcich zamestnancov o OPP sa preverujú testovým preskúšaním.
Z preskúšania sa vyhotoví záznam, ktorý sa spolu s testom založí do dokumentácie ochrany pred požiarmi.

10.1.12.4 Školenie novoprijatých zamestnancov o zákonných ustanoveniach a povinnostiach na úseku OPP vykoná 
TPO a zdokladuje založením „Záznamu“ do dokumentácie ochrany pred požiarmi. Obsah je podľa Tematického plánu 
školenia v rozsahu 2 hodiny.

10.1.12.5 Opakované školenie o OPP všetkých zamestnancov sa vykonáva raz za 24 mesiacov, alebo hneď po podstat-
nej zmene ovplyvňujúcej požiarnu bezpečnosť, alebo po zmene zákonných ustanovení v oblasti OPP. Opakované školenia 
zamestnancov vykoná TPO. Rozsah školenia je 1 hodina.

10.1.12.6 Školenia o OPP zamestnancov, ktorí sa prekladajú na inú prácu, prechádzajú na iné pracovisko alebo sa im 
mení spôsob práce, vykoná ich nový vedúci pred začatím práce v spolupráci TPO. Rozsah školenia je 1 hodina.

10.1.12.7  Majiteľ fi rmy v podnájme zabezpečí školenie v primeranom obsahu a rozsahu aj pre osoby, ktoré sa s ve-
domím právnickej osoby zdržujú na jej pracoviskách.
Za primeraný rozsah sa považuje osadenie požiarne - bezpečnostných opatrení na viditeľnom a dostupnom mieste 
a evidencia osôb v objekte. 

10.1.12.8 Z každého školenia zamestnancov musí byť vyhotovený „Záznam“, ktorý tvorí základnú dokumentáciu 
školenia zamestnancov o OPP.
Záznam zo školenia zamestnancov o OPP musí obsahovať: dátum, obsah a rozsah školenia, meno a podpis školeného 
zamestnanca a pracovníka, ktorý školenie vykonal.

10.1.12.9 Záznamy zo vstupných a opakovaných školení zamestnancov sú založené v dokumentácii ochrany pred 
požiarmi.
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10.1.13  Vedenie, uloženie a schvaľovanie dokumentácie ochrany pred 
požiarmi

Dokumentáciu OPP tvorí:  nachádza sa:

Požiarny štatút 
originál  – v dokumentácii OPP - TPO  

 
Schvaľuje vlastník fi rmy 

Požiarne poplachové smernice originál  -  v dokumentácii OPP - TPO
Schvaľuje vlastník fi rmy kópie  -  vyvesené na pracoviskách

Záznamy z cvičných  -  v dokumentácii OPP - TPO  
požiarnych poplachov  -  v Požiarnej knihe

Požiarny evakuačný plán originál  –  v dokumentácii OPP - TPO
Schvaľuje vlastník fi rmy kópie  –  vyvesené na pracoviskách

Zoznamy miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom   v dokumentácii OPP – TPO 

Požiarny poriadok pracoviska originál  -  v dokumentácii OPP - TPO 
Schvaľuje vlastník fi rmy kópie  -  vyvesené na pracoviskách

Evidencia vykonávaných činností so zvýšeným   
v dokumentácii OPP - TPOnebezpečenstvom vzniku požiaru a vydané príkazy

Doklady o revízii a rozmiestnení   
v dokumentácii OPP - TPORHP, H a požiarneho náradia 

Údaje o požiaroch, príčinách ich    
v dokumentácii OPP - TPOvzniku a vykonaných opatreniach

Hodnotiace správy stavu OPP   v dokumentácii OPP - TPO

Dokumentácia o školení a odbornej príprave zamestnancov   v dokumentácii OPP – TPO

Evidencia elektrických tepelných spotrebičov   u vedúceho príslušného
a plynových lokálnych tepelných spotrebičov   pracoviska           

Revízne správy elektrických, plynových,   v samostatnej dokumentácii
tlakových a zdvíhacích zariadení,   správcu objektu
komínov a protokoly o určení prostredí

Záznamy z kontrol Štátneho 
originál  - v dokumentácii OPP - TPOpožiarneho dozoru a iné 

Požiarna kniha   v dokumentácii OPP - TPO

Dokumentáciu ochrany pred požiarmi vedie technik požiarnej ochrany!

10.1.14  Vecné prostriedky OPP

10.1.14.1 Každá fi rma je vzhľadom na požiarne nebezpečenstvo povinná inštalovať vo vlastných i prenajatých priesto-
roch schválené typy hasiacich prostriedkov v potrebnom druhu a množstve v súlade so spracovaným projektom OPP 
a posúdeným TPO (pokiaľ v dohode o prenájme nebytových priestorov nie je zakotvené inak).

10.1.14.2 K prenosným hasiacim prístrojom musí byť vždy voľný prístup a musia byť chránené pred poškodením, zneužitím 
a byť pripravené k účinnému použitiu. Prenosné hasiace prístroje musia byť kontrolované 1-krát  za 12 mesiacov.
Prevádzková kontrola hydrantov musí byť vykonaná v zmysle STN 73 0873 pred začiatkom a po skončení vykurovacieho 
obdobia.

10.1.14.3 Je zakázané používať hasiace prístroje, hydranty a ostatné požiarne náradie na iné účely než je pred-
písané. 

10.1.15  Používanie elektrických spotrebičov

10.1.15.1 Nájomník objektu zabezpečí pravidelné vykonávanie revízií elektrických zariadení, vrátane elektrick-
ých spotrebičov (pokiaľ v dohode o prenájme priestorov nie je zakotvené, že tieto zabezpečuje a spravuje majiteľ 
objektu).
Intervaly pre vykonávanie revízií elektrických zariadení sú:

-  v murovaných kancelárskych objektoch 5 rokov,
-  v objektoch so základným a normálnym prostredím 5 rokov,
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-  vo vonkajšom prostredí a pod prístreškom 4 roky.
       
Súčasťou revízie je tiež kontrola a preskúšanie predlžovacích šnúr. Tieto by nemali byť dlhšie ako 12m. Ak je nutné 
pracovať s predlžovacou šnúrou, musí mať ochranný vodič, chránenú vidlicu a chránenú pohyblivú zásuvku.

10.1.15.2 Elektrické spotrebiče a náradie nesmú byť pripojené do znečistenej alebo poškodenej zásuvky. Aby zamest-
nanec mohol bezpečne pracovať, presvedčí sa, či je tento predpoklad splnený.

10.1.15.3 Pred uvedením elektrického spotrebiča či náradia do činnosti, musia byť tieto skontrolované a zapojené 
v súlade s návodom na obsluhu.
Zamestnanci, ktorí budú elektrické spotrebiče či náradie používať, musia byť oboznámení s návodom na obsluhu. 
Oboznámenie zabezpečí vedúci pracoviska.

10.1.5.4 Keď zamestnanec zbadá, že náradie alebo elektrický spotrebič boli pred použitím postriekané vodou alebo, 
že boli vidlice alebo iné časti predlžovacej či prípojnej šnúry alebo elektrická súčasť spotrebiča ponorené do vody alebo 
inej vodivej tekutiny, v žiadnom prípade nepripojí elektrický spotrebič, náradie či predlžovaciu šnúru do elektrickej 
zásuvky a nezapne ho. Zamestnanec nahlási túto závadu vedúcemu pracoviska, ktorý zariadi vysušenie, preskúšanie 
alebo prípadnú opravu spotrebiča odbornými pracovníkom s elektrotechnickou spôsobilosťou.

10.1.15.5 Keď náradie alebo elektrický spotrebič vykazuje pri práci mechanické alebo elektrické závady, musí ho 
používateľ ihneď odpojiť od siete a nahlásiť na dôkladnú skúšku odbornému pracovníkovi alebo opravu  v odbornej 
dielni.

10.1.15.6 Používané elektrické spotrebiče a náradie, alebo nutnosť použitia takých elektrických spotrebičov a náradí, 
ktoré dlhšiu dobu nepoužívali, musia byť pravidelne revidované zodpovedným pracovníkom s odbornou spôsobilosťou 
v elektrotechnike.

10.1.15.7 V objekte je zakázané používať súkromné elektrické spotrebiče, najmä ponorné variče a špirálové 
ohrievače.

10.1.16  Osobná zainteresovanosť

10.1.16.1 Plnenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi je súčasťou pracovných povinností každého zamest-
nanca.

10.1.16.2 V prípade odmietnutia osobnej či vecnej pomoci pri likvidácii požiaru záchrane ohrozených osôb a materiálu, 
je v odôvodnených prípadoch podľa zákona táto osoba tresne stíhateľná.

10.1.17 Záverečné ustanovenia

10.1.17.1 Odchýlky od Požiarneho štatútu majiteľa objektu povoľuje po náležitom preskúmaní oprávnenosti sám 
majiteľ.

10.1.17.2 Požiarny štatút fi rmy ……………. nadobúda

účinnosť od  ............................................

10.1.17.3 Kontrola obsahu Požiarneho štatútu sa musí vykonať jedenkrát za 12 mesiacov, po každej organizačnej 
zmene, pri zmenách v užívaní objektu alebo pri zmene zákonných ustanovení v oblasti ochrany pred požiarmi. O týchto 
zmenách budú oboznámení všetci zamestnanci v stanovenom termíne a preukázateľným spôsobom.

 
vlastník fi rmy

10.1.18 Prílohy

10.1.18.1 Prehľad o uložení dokumentácie
  Kap_A_II_10_Prehľad dokumentácie.doc

10.1.18.2 Požiarny štatút organizácie
  Kap_A_II_10a_Požiarny štatút.doc

10.1.18.3 Požiarne poplachové smernice
  Kap_A_II_10b_Požiarne poplachové smernice.doc
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10.1.18.4 Požiarny evakuačný plán
  Kap_A_II_10c_Požiarny evakuačný plán.doc

10.1.18.5 Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  Kap_A_II_10d_Zoznam objektov.doc

10.1.18.6 Dokumentácia školení zamestnancov
Tématické plány a časový rozvrh školenia OPP
 - vedúcich zamestnancov
 - členov protipožiarnej hliadky
 - zamestnancov – opakované školenie
Skúšobný test
Záznamy zo školení
 - vedúcich zamestnancov
 - členov protipožiarnej hliadky
 - novoprijatých zamestnancov
 - prezenčná listina zo školenia vedúcich zamestnancov
 - prezenčná listina z opakovaného školenia zamestnancov
  Kap_A_II_10e_Dokumentácia školení OPP.doc

10.1.18.7 Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
        
Povinnosti protipožiarnej hliadky
Menovanie členov protipožiarnej hliadky právnickej osoby
Menovací dekrét
  Kap_A_II_10f_Prehľad dokumentácie.doc

Protipožiarna hliadka právnickej osoby

  Kap_A_II_10g  Protipožiarna hliadka.doc
Doporučené návody na pracovisku:
V závislosti od ohrozenia musia byť k dispozícii návody pre
 • prípad požiaru
 • úraz
 • všeobecný priebeh úrazov / núdzových stavov
a pracovníci musia vedieť aspoň to, na ktorom mieste sú vyvesené (telefón). 

  Viď príloha:  Kap_A_II_10h_Správanie pri požiari.doc
  Viď príloha:  Kap_A_II_10i_Správanie pri úrazoch.doc
  Viď príloha:  Kap_A_II_10j Plán poplachu.doc
  Viď príloha:  Kap_A_II_10k Núdzový plán.doc

11. Vyšetrovanie pracovných úrazov

Vyhláška SÚBP č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení 
prevádzkových nehôd (havárii) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 
483/1990 Zb.

Za pracovný úraz sa pokladá akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené pracovníkovi nezávisle od vlastnej 
vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvis-
losti s nimi.Za pracovný úraz sa pokladá aj úraz, ktorý utrpel pracovník na pracovisku alebo v priestoroch organizácie 
pri činnosti, ktorá nesúvisí s plnením pracovných úloh, alebo iná osoba, ktorá sa s vedomímorganizácie zdržiava na jej 
pracoviskách alebo v priestoroch, ktoré nie sú verejne prístupné.
Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa pracovníkovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.     
               

11.1 Druhy pracovných úrazov
Pracovné úrazy sa delia podľa závažnosti na smrteľné, ťažké, hromadné a ostatné.

Za smrteľný pracovný úraz sa pokladá každý pracovný úraz, ktorý spôsobil pracovníkovi smrť ihneď alebo kedykoľvek 
neskôr, ak nastala smrť podľa lekárského posudku následkom tohto pracovného úrazu.
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Za ťažký pracovný úraz sa pokladá každý pracovný úraz, ktorý mal za následok stratu orgánu (anatomickú alebo 
funkčnú) alebo jehopodstatnej časti alebo také poškodenie zdravia, vrátane priemyselných otráv, ktoré  lekár označil 
za ťažké, napr. strata oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolanie potratu, roztrhanie pľúc, poranenie srdca, otras 
mozgu spojený s bezvedomím, roztrhnutie alebo rozmliaždenie obličky, roztrhnutie pečene, sleziny, popáleniny II. a III. 
stupňa väčšieho rozsahu.
Za hromadný pracovný úraz sa pokladá každý pracovný úraz, keď pri tej istej udalosti boli zranené najmenej tri osoby, 
z ktorých aspoň jedna bola zranená ťažko alebo smrteľne, alebo bolo zranených viac ako desať  osôb.
Za ostatné pracovné úrazy sa pokladajú všetky pracovné úrazy, ktoré nie sú smrteľné, ťažké alebo hromadné.

11.2  Registrácia a evidencia pracovných úrazov
Registrácii podliehajú pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená smrť alebo pracovná neschopnosť trvajúca najmenej 
jeden deň okrem dňa, keď došlo k pracovnému úrazu.
Registráciou pracovného úrazu sa rozumejú úkony, ktoré sú organizácie povinné vykonať, ak vznikne pracovný úraz, a to:

-  zodpovedne a spoľahlivo zistiť príčiny a všetky ďalšie okolnosti vzniku pracovného úrazu. O výsledku zistenia 
spísať naj neskôr do dvoch dní po ohlásení úrazu záznam o pracovnom úraze.

 -  určiť a vykonať potrebné opatrenia proti opakovaniu podobných úrazov, určiť lehoty na splnenie týchto opa-
trení a spôsob ich kontroly

Záznam o úraze spisuje priamy nadriadený pracovníka, ktorý utrpel úraz. 

Zranenia alebo úrazy počas pracovnej doby musia byť v podniku zaznamenané, aby sa nestratil nárok na úrazovú 
a poistnú ochranu napr. vzhľadom na neskôr sa prejavujúce choroby alebo ďalšie následky (napr. otrava krvi pri rezných 
poraneniach). 
  Viď. Príloha: Kap A II 11a Záznam pracovného úrazu.doc

O pracovných úrazoch, ktorými nebola spôsobená pracovná neschopnosť alebo bola spôsobená pracovná neschopnosť 
kratšia ako jeden deň, sú organizácie povinné viesť evidenciu v knihe drobných pracovných úrazov.   

  Viď. Príloha: Kap A II 11b Evidencia drobných pracovných úrazov.doc

11.3  Hlásenie pracovných úrazov
Postihnutý, ak je toho schopný, alebo iný pracovník, ktorý je svedkom pracovného úrazu, alebo sa o ňom dozvie, je 
povinný ihneď upovedomiť priameho nadriadeného postihnutého, a ten musí ihneď ohlásiť úraz vedeniu organizácie.

Organizácie sú povinné po prijatí správy o pracovnom úraze ihneď ohlásiť úraz telefonicky alebo inak:
- príslušnému útvaru policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom 

bol spáchaný trestný čin
- príslušnému orgánu hygienickej služby, ak ide o priemyselnú otravu
- do 5. dňa nasledujúceho mesiaca je organizácia povinná poslať kópie záznamov o pracovnom úraze príslušnému 

inšpektorátu práce

Po prijatí správy o smrteľnom, ťažkom alebo hromadnom úraze sú organizácie povinné ihneď úraz ohlásiť akýmkoľvek 
spôsobom:

- príslušnému útvaru policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom 
bol spáchaný trestný čin

- príslušnému orgánu hygienickej služby, ak ide o priemyselnú otravu
- príslušnému inšpektorátu práce
- príslušnému odborovému zväzu, hromadný pracovný úraz aj konfederácii odborových zväzov

11.4  Registrácia pracovného úrazu pracovníka inej organizácie
Ak utrpí pracovný úraz podliehajúci registrácii pracovník v inej organizácii, než v ktorej je v pracovnom pomere, ohlási 
úraz, zistí jeho príčinu a spíše o ňom záznam organizácia, v ktorej došlo k pracovnému úrazu, a zašle ho v potrebnom 
počte vyhotovení do 2 dní odo dňa, keď sa o úraze dozvedela, organizácií, v ktorej je pracovník v pracovnom pomere.

Ak utrpí pracovný úraz podliehajúci registrácii pracovník vyslanej skupiny, ktorá má určeného vedúceho, ohlási pracovný 
úraz, zistí jeho príčinu a spíše o ňom záznam tento vedúci v spolupráci s organizáciou, v ktorej sa úraz stal.

11.5  Hlásenie pracovných úrazov Sociálnej poisťovni
Organizácia, ktorá platí úrazové poistenie podľa Zákona 461/2003 Zz musí do 3 dní od vzniku úrazu (prípadne nahlásenia) 
zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené tlačivo “Hlásenie poistnej udalosti” a “Záznam o pracovnom úraze”

  Viď. Príloha: Kap A II 11c Hlásenie o pistnej udalosti.doc

Pri vnútropodnikovom vyšetrení príčin pracovných úrazov a pri určení opatrení proti opakovaniu sa ďalších podobných 
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úrazov sa môžu využiť tlačivá:

 Viď. Príloha:  Kap A II 11d Záznamy o úrazoch.doc
  Kap A II 11e Správa o vyšetrení úrazu. doc

12. Informovanie, poučenie a školenie zamestnancov

Noví pracovníci musia byť pred začiatkom práce zaškolení / informovaní o nebezpečiach na príslušnom pracovisku, čo 
je nutné zdokumentovať.

Všetci zamestnanci musia byť tiež opakovane v pravidelných intervaloch okrem každodenných pokynov na pracovisku 
minimálne raz ročne zdokumentovane školení zamestnávateľom alebo poverenou osobou..   Samozrejme sa odporúča, 
aby sa nebezpečné práce (napr. práce na streche) prejednávali prednostne pred menej nebezpečnými prácami (napr. 
kancelárske práce). 

Po pracovných úrazoch sa odporúča, aby boli všetci zamestnanci príslušného úseku zdokumentovane informovaní 
o priebehu úrazu a o predchádzaní úrazom v budúcnosti.

Poučení musia byť aj „susední“ zamestnanci, keď je v ich blízkosti „potenciálne ohrozenie“, ako napr. sústruh (odlietajúce 
kusy) alebo výbušné prostredie. Poučiť môže spravidla len nadriadený (záväzné, na prevádzku sa vzťahujúce pokyny!).  

Hlavné témy školení sú:
• Všeobecné ohrozenie a ochranné opatrenia na pracovisku
• Zaobchádzanie, ohrozenie a ochranné opatrenia k špeciálnym pracovným prostriedkom
• Zaobchádzanie, ohrozenie a ochranné opatrenia k nebezpečným látkam
• Spôsob zaobchádzania so zariadeniami pre núdzové prípady 
• Správanie sa v špeciálnych situáciách (požiar, zranenie, úraz)
• Ostatné faktory, týkajúce sa špeciálne pracovného úseku / pracovného prostredia

Podkladmi pre školenie by preto mali byť:
• všeobecné základy BOZP (núdzový plán, poskytnutie prvej pomoci)
• prevádzkové pokyny k pracovným prostriedkom / návody na obsluhu pracovných prostriedkov
• prevádzkové pokyny pre nebezpečné látky
• príklad z praxe pre núdzové zariadenia / pokyny na použitie  
• núdzové plány, plány správania sa, organizačné plány
• ďalšie informácie týkajúce sa pracovného prostredia

  Viď príloha:  Kap_A_II_12_Poučenie a školenie.doc

13. Poverenie cudzích subdodávateľov – spolupráca na 
spoločných pracoviskách

Pri poverení subdodávateľov by objednávateľ mal dbať na niekoľko základných faktorov, aby bol v „prípade nejakej 
udalosti“ zásadne zaistený. 

Kontrolný zoznam využívania cudzích fi riem: 

  Viď príloha: Kap_A_II_13a Zoznam využívania cudzích fi riem -všeobecne.doc

Pri využívaní subdodávateľov musí zamestnávateľ ďalej zabezpečiť, 

Musí byť zabezpečené, že zamestnanci subdodávateľa sú poučení a subdodávateľ dodržiava pri svojich pracovných pros-
triedkoch rovnaké predpisy ako objednávateľ a že subdodávateľovi sú k dispozícii všetky informácie z analýzy ohrozenia 
objednávateľa, ktoré sa ho týkajú.  (pozri vyššie).

Na stavbách sa musia viesť záznamy. Vyplýva logický dôsledok, že „cudzie fi rmy“ musia mať v areáli podniku so sebou 
napr. certifi káty o skúškach za svoje vlastné používané pracovné prostriedky

  Viď príloha: Kap_A_II_13b  Zoznam využívania cudzích fi riem -bezpečnosť.doc
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Spolupráca na spoločných pracoviskách

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podni-
kanie, je spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činnosti a vzájomná informovanosť súčasťou uzavretých zmlúv,

Medzi nimi musí byť uzavretá písomná dohoda, ktorá určí, kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti 
a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu. Ak sa nedohodnú, zodpovedá každý z nich 
v plnom rozsahu.

Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na jednom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä 
o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchran-
ných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojím zamestnan-
com a zástupcom zamestnancov 
 
Zamestnávateľ vykonávajúci montážné, opravárenské, stavebné, revízné a odborné práce pre iné fyzické osoby 
a právnické osoby na ich pracovisku dohodne s objednávateľom zabezpečenie a vybavenie pracoviska pre bezpečný 
výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

Právnická osoba a fyzická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba, a zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje práce 
spojené s výstavbou, sú povinní okrem povinností ustanovených v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby 
v rozsahu ustanovenom v Nariadení vlády SR č.510/2001 Z.z. o minimálných bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko.

Právnická alebo fyzická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba, poverí jedného koordinátora dokumentácie 
alebo  viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov 
bezpečnosti pre  každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jedna právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.

Príklady prác s osobitným nebezpečenstvom (podľa Nariadenia vlády č. 510/2001 Zz)

  Viď. príloha: Kap A II 13c Práce s osobitným nebezpečenstvom.doc

1. Koordinácia projektovej dokumentácie
Koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti  aochrany zdravia pri práci  
zabezpečuje koordinátor dokumentácie ktorým je osoba poverená podľa osobitného predpisu.

2. Koordinácia bezpečnosti
Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
zabezpečuje koordinátor bezpečnosti ktorým môže byť osoba poverená podľa osobitného predpisu.

Koordinácia bezpečnosti zahŕňa:
-  uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

podľa zákona pri: 
a) technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú práce, 

ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať,
b) určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp

- plnenie príslušných požiadaviek tak, aby zamestnávateť a samostatne zárobkovo činná osoba                                              
a) uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady
b) dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktoré budú zohľadňovať postup prác zo 
zreteľom na zmeny v priebehu prác,

- spoluprácu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť 
na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu 
vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie samostatne zárobkovo činnej 
osoby do tohto procesu, ak je to potrebné,

- opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,
- zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

3. Všeobecné zásady:
Počas realizácie prác zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba uplatňujú všeobecné zásady prevencie 
a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na:
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- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,
- voľbu lokality pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácii alebo priestorov na prechod a pohyb zamest-

nancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov,
- podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi,
- technickú údržbu údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných 

prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
- určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak die o nebezpečné materiály alebo 

látky,
- podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov,
- uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov,
- prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác,
- spoluprácu medzi zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami,
- vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.

4. Stavebník (investor)
Stavebník 

- zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

  Viď. príloha: Kap A II 13d Obsah plánu BOZP – návrh.doc

- pred začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu práce oznámenie ak,
-  plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať 

najmenej 20osôb alebo
- rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní

  Viď. príloha: Kap A II 13e Oznámenie.doc

- pred začatím prác na stavenisku viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie, ktoré podľa potreby aktuali-
zuje

Ak poverení koordinátori neplnia úlohy ustanovené v tomto predpise, plní tieto úlohy stavebník.
 

14. Príloha: Dôležité adresy štátnych orgánov

Národný inšpektorát práce
Masarykova 10, P.O.BOX C3
041 33 Košice
Tel.: 055/7979 902 
Fax: 055/7979 904
nip@nip.sk

Inšpektorát práce
Pekná cesta 15, Bratislava
tel./fax: 02/448 731 58

Adresár Krajských inšpektorátov práce

Inšpektorát práce Bratislava
Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Telefón: 02 / 4925 1739, 4925 1718
Fax: 02 / 4925 1739
e-mail: ibp1@company.sk

Inšpektorát práce Žilina
Hlavná 2, 010 09 Žilina
Telefón: 041 / 568 9494-5
Fax: 041 / 568 9494
e-mail: ip.zilina@ipzilina.sk

Inšpektorát práce Trnava
Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
Telefón: 033 / 5521 614
Fax: 033 / 5521 614
e-mail: iptrnava@iptrnava.sk

Inšpektorát práce Banská Bystrica
Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 4141 741-6, 4142 111
Fax: 048 / 4142 108
e-mail: marian.lovic@ipbb.sk



Praktická smernica na uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU 
– zamestnávatelia MSP všeobecne

 Praktická smernica: Časť A: Kapitola I: Všeobecné ustanovenia 31

Inšpektorát práce Trenčín
Hodžova 36, 911 01 Trenčín
Telefón: 032 / 7441 653
Fax: 032 / 7441 648
e-mail: iptn@iptn.sk

Inšpektorát práce Prešov
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
P. O. BOX 12
Telefón: 051 / 7712 693
Fax: 051 / 7712 693
e-mail: hip.ippo@kryha.sk

Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49, 950 38 Nitra
Telefón: 037 / 6515 745-6, 6515 752-3
Fax : 037 / 7415 241
e-mail: ipnr@ipnitra.sk

Inšpektorát práce Košice
Masarykova 10, 040 01 Košice
Telefón: 055 / 6337 223-4, 6338 596
Fax: 055 / 6335 482
e-mail: ipke@ipke.sk

Časť A: Kapitola II: Kontrolné zoznamy pre prax 
a nevyplnené formuláre

1. PRÍLOHA: Všeobecne potrebné podklady pre všetky podniky 

Dátový list / pokyn pre postup Odkaz Strana

Právne predpisy Kap_A_I_00_Právne predpisy.doc 33

Prehľad dokumentov Kap_A_II_01a_Prehľad dokumentov.doc 34

Všeobecná organizačná štruktúra Kap_A_II_02a_Organizačný diagram.doc 35

Vzor Prenesenie povinností Kap_A_II_02b_Delegovanie povinností-tlačivo.doc 36

Vzor Menovanie zástupcu Kap_A_II_03 Menovanie zástupcu pre BOZP.doc 37

Vzor Protokol o obchôdzke Kap_A_II_04a_Prehliadka a kontrola pracoviska-tlačivo.doc 38

Prevádzkový pokyn Napätie Kap_A_II_05a_Stroje a zariadenia – prevádzkové pokyny-vzor.doc 39

Vzor Vyhlásenie o zhode Kap_A_II_05b_Vyhlásenie o zhode ES - vzor.doc 40

Vzor Kontrola strojov Kap_A_II_05c_Protokol o prevzatí stroja -vzor.doc 41

Prehľad ohrození Kap_A_II_06a_Faktory ohrozenia-zoznam.doc 42

Kontrolný zoznam - Všeob. analýza 
ohrozenia Kap_A_II_06b_Posúdenie ohrozenia-kontrolný zoznam.doc 43

Výsledok posúdenia ohrozenia Kap_A_II_06c_Výsledok posúdenia ohrozenia.doc 50

Nebezpečie výbuchu - zóny Kap_A_II_06d_Zóny nebezpečenstva výbuchu.doc 51

Nebezpečie výbuchu - elektro Kap_A_II_06e_Nebezpečenstvo výbuchu-elektro.doc 52

Plynové fľaše Kap_A_II_06f_Plynové fľaše.doc 53

Plynová nádrž Kap_A_II_06g_Plynové nádrže.doc 54

Zariadenia s povinnou skúškou Kap_A_II_07 Zariadenia s povinnou skúškou.doc 55

Značky pre nebezpečné látky Kap_A_II_08a_Nebezpečné látky-symboly.doc 56

Kataster nebezpečných látok Kap_A_II_08b Kataster nebezpečných látok-tlačivo.doc 57

Nebezpečné látky všeobecne labo-
ratórium

Kap_A_II_08c_BTG_Nebezpečné látky - všeobecne_Laboratórium_
01.doc 58

Preventívne vyšetrenia Kap_A_II_09_Preventívne vyšetrenia_G.doc 59

Požiarny štatút organizácie Kap_A_II_10a_Požiarny štatút.doc 60

Požiarne poplachové smernice Kap_A_II_10b_Požiarne poplachové smernice.doc 62

Požiarny evakuačný plán Kap_A_II_10c_Požiarny evakuačný plán.doc 63

Zoznam objektov a prehľad miest so 
zvýšeným nebezpeč. vzniku požiaru Kap_A_II_10d_Zoznam objektov.doc 64

Dokumentácia školení zamestnancov Kap_A_II_10e_Dokumentácia školení OPP.doc 66
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Dokumentácia o odbornej príprave 
protipožiarnych hliadok Kap_A_II_10f_Prehľad dokumentácie.doc 74

Protipožiarna hliadka právnickej 
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Kap_A_II_01a_Preh ad dokumentov  Strana 1 /1 1

. potrebný dokument / potrebný záznam 
kde sa 

nachádza?

1. Tento zoznam

2. Organiza ná štruktúra / organizácia podniku

3. Koncepcia politiky bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci 

4. Analýza rizík na všetkých pracoviskách 

5. Zoznam pre poskytovanie OOPP 

6. Záznam o prehliadke a kontrole pracoviska 

7.

Vyhlásenia o zhode CE výrobcov / potvrdenia od výrobcov alebo 
skúšobný zoznam „Dodržanie minimálnych predpisov“ (staré výrobné 
prostriedky), prevádzkové pokyny k nebezpe ným pracovným 
prostriedkom / návody na obsluhu

8. Posúdenie ohrozenia / dokument o ochrane proti výbuchu

9. Zoznam pracovných prostriedkov s povinnou skúškou /osved enia o 
skúške

10. Zoznam nebezpe ných látok / pokyny k používaniu nebezpe ných látok 
/ bezpe nostné dátové listy ES

11. Preventívne prehliadky pri nebezpe ných prácach / nebezpe ných 
látkach

12. Plány protipožiarnej ochrany / núdzové plány / plány pre odvrátenie 
nebezpe enstva

13. Pokyny k poskytnutiu prvej pomoci 

14. Vyšetrenia pracovných úrazov 

15. Plán vzdelávania - školení / potvrdenia 

16. Dohody so subdodávate mi / pracovníkmi na lízing 

17. Doklad o kontrole požitia alkoholických nápojov a iných omamných 
látok 

18.

19.

20.
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Delegovanie povinností zamestnávate a
na pracovníkov vo funkcii nadriadeného

Kap A II 02b Delegovanie povinností-tla ivo.doc                                                         Str. 1/1 

Na pána / pani .............................................................................................................................
(meno, priezvisko) 

sa za oddelenie ........................................................................................................ 
    (názov pod a org. štruktúry / názov prac. miesta) 

firmy ................................................................................................................................
(názov, závod a sídlo) 

delegujú povinnosti zamestnávate a, týkajúce sa BOZP, zabra ovania úrazom a ochrany 
životného prostredia, aby vo vlastnej zodpovednosti

o zabezpe ovali prevádzku v súlade so zákonom z h adiska predpisov o BOZP a zdraví v 
príslušnom platnom znení 

o zabezpe ovali prevádzku v súlade so zákonom z h adiska predpisov o ochrane životného 
prostredia a bezpe nosti zariadení v príslušnom platnom znení 

o vytvárali a uderžiavali zariadenia  
o vydávali príkazy a prijímali iné opatrenia  
o iniciovali lekárske vyšetrenia zamestnancov 

pokia  sa neprekro í celková iastka Sk .................. v jednotlivém prípade a Sk .................... v 
hospodárskom roku. 

K tomu patria predovšetkým: 

o Vykonávanie obchôdzok a v prípade potreby iniciovanie nutných analýz, vyšetrení a 
zis ovaní

o Zabezpe ovanie prevádzky zariadení bez núdzových stavov
o Prijímanie preventívnych opatrení proti núdzovému stavu  týkajúce sa loveka a životného 

prostredia
o Obstara  a rozda  osobný ochranný výstroj 
o Sledova  všetkých ostatných pracovníkov a cudzie firmy  
o Vykonáva  likvidáciu odpadu, špeciálne ich zber a zaradenie 
o Zabezpe ova  ochranu vôd (špeciálne pri odpadovej vode a látkach ohrozujúcich vody) 
o Zabezpe ova istotu ovzdušia / ochranu proti hluku 
o Zabezpe ova  ochranu pôdy (špeciálne zabráni  prenikaniu škodlivín do pôdy) 
o Zabezpe ova  šetrenie zdrojov, špeciálne dba  na úspory energie a vody
o Plni  manipuláciu s nebezpe nými látkami, špeciálne povinnosti odosielate a, prekládkára a 

príjemcu 
o Zabezpe ova  manažment nebezpe ných látok, špeciálne požiadavky na zaobchádzanie, 

pou enie, skladovanie, prevádzkové pokyny, náhradné látky 
o Vyrobi  ochranné prípravky a zabezpe ova  ich údržbu

Pokia  by sa v dôsledku nutných opatrení prekro ila vyššie uvedená iastka, je nutné bez 
meškania preukázate ne oboznámi  priameho vyššieho nadriadeného.  

Miesto, d a........................................................................................................................................

   
Zamestnávate   Povinná osoba 
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Kap. A II 03 Menovanie zástupcu                                                                                           strana 1/1 

..............Názov a sídlo podniku ............. 

M e n o v a n i e 

Na základe vo by zamestnancov ......(uvedie sa názov dielne, prevádzky a podobne.)....
...(uvedie sa názov a sídlo podniku)....zo d a ....(uvedie sa dátum konania volieb)... 

menujem

..............meno a priezvisko............. 

za zástupcu zamestnancov pre bezpe nos  a ochranu zdravia pri práci pre .....(uvedie sa názov 
dielne, prevádzky a podobne).... 

 Práva zástupcu zamestnancov pre BOZP sú obsiahnuté v § 10 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky . 124/2006 Z. z. o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov. 

V .......miesto menovania...... 
D a ........................... 

                                                                                            podpis 
                                                                 .......................................................................
                                                    meno podnikate a alebo štatutárneho orgánu zamestnávate a
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Kap_A_II_04a_Prehliadka a kontrola pracoviska-tla ivo  Strana 1/1 

Záznam o prehliadke a kontrole pracoviska 
( istota, poriadok, bezpe nos )

Dátum: Úsek: Strana 1 z 1

Podnik: 
Ú astníci:   
   

Rozde ovník:  
    
    

zistené odchýlky / problémy / potenciály pre optimalizáciu 

.
Odchýlka / 

Problém/ potenciál pre 
optimalizáciu

Návrh opatrení / 
možnosti zlepšenia

Návrh 
zodpovednej  

osoby 

Požadova
ný termín
(MM/RR)

Kontrola 
 (zna ka)

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      
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Büro Peter Zimmer Kap_A_II_05a_Stroje a zariadenia-prevádzkové pokyny-vzor Strana1/1 

VZOR 
Prevádzkové pokyny 

STROJE A ZARIADENIA 
Firma VZOR

Schválené:

 Oblas  platnosti:
laboratórium 

innos : 
Práce pod napätím  

Podpis 

ZDROJE NEBEZPE IA 
Prechod prúdu cez telo môže spôsobi  k e, mihanie srdca , zastavenie innosti srdca, 
vnútorné popáleniny a spôsobi až SMR   
Nebezpe ie popálenia v dôsledku vytvorenia elektrického oblúka pri skrate alebo spojení  
na zem 
Nebezpe ie pádu pri práci na rebríku / na pomôckach pre výstup nahor 
Nebezpe ie pošmyknutia na mokrej podlahe  

OCHRANNÉ OPATRENIA A PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA 
Pozor: Za iatok prác len s osobitným poverením a po prijatí zvláštnych 
bezpe nostných opatrení  

Ak je to potrebné, použi  osobný ochranný výstroj 

   

Izolované pomôcky vrátane ochranného odevu ako aj izolované nástroje pred použitím 
skontrolova , i nemajú o ividné nedostatky (napr. diery, poškodenia izolácie, rozšírenie 
na k ú och, oblé hroty skrutkova a at .) 
Pracovisko proti nepovolaným osobám zaisti  / uzavrie  / vymedzi
Izolova  stanovište 
Susediace diely pod napätím zakry
Používa  izolované nástroje, izolované nástroje a izolované pomôcky uchováva  v suchu 
a istote 
Práce nevykonáva  nikdy sám, vždy aspo  2 osoby v doh ade a dosluchu  
Zabezpe i , aby bol zoznam udí poskytujúcich pomoc (oživovanie srdca - p úc) 
prístupný k nahliadnutiu 

V prípade nejasností oslovi  nadriadeného, pracovníka povereného bezpe nos ou, 
odborníka pre BOZP, podnikového lekára 

SPRÁVANIE SA V PRÍPADE NEBEZPE ENSTVA /PRVÁ POMOC Núdzové volanie 112 
Ak do zariadenia spadnú nástroje alebo konštruk né diely,  

  

prácu prerušte; skontrolujte, i na ich bezpe né odstránenie treba zabezpe i  stav 
bez napätia   
Ak je nutný stav bez napätia: 1) odpoji  od el. napätia, 2.) zaisti  proti opätovnému 
zapnutiu, 3.) skonštatova  stav bez napätia, 4.) uzemni  a skratova   (kondenzátory / 
transformátory !), 5.) susediace diely pod napätím zakry  (pozri vyššie), 6.) dodrža
bezpe nú vzdialenos ; až potom odstráni  nástroj alebo konštruk ný diel 

Pri výpadku svetla prácu okamžite preruši , zariadenie odpoji  od napätia (pozri vyššie 1 
–6.)  
Poskytnú  prvú pomoc (popáleniny chladi  vodou, pri chýbajúcom dýchaní a 
chýbajúcom pulze ihne  za a  s oživovaním srdca a p úc)   
Ma  na zreteli zoznam osôb poskytujúcich prvú pomoc 

Požiar:  Dodržiava  núdzový plán (výveska)
Úraz:   Dodržiava  núdzový plán (výveska) 
Prvá pomoc: Dodrža  návod (výveka) 
Zväzová kniha: vyplni

ÚDRŽBA/ ISTENIE/KONTROLA 
Ochranný prípravok:  neporušený ? (skontrolova  pred za atím práce !) 
Údržba/kontrola:  pozri plán údržby a kontrol
Opravy:             informova  vedenie podniku

NÁSLEDKY PRI NEDODRŽANÍ 
Osobné následky:  zranenia, poškodenie zdravia 
Pracovnoprávne následky:  napomenutie, pokarhanie, výpove
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Vzor ozna enia CE 
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Vzor Vyhlásenie o zhode ES  

Výrobca a jeho splnomocnená osoba1) so sídlom v Spolo enstve: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

týmto vyhlasuje, že nižšie popísaný nový osobný ochranný výstroj (OOV)2) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

sa zhoduje s ustanoveniami Smernice 89/686/EWG a – prípadne – sa zhoduje 
s normou jednotlivého štátu, ktorou sa implementuje harmonizovaná norma . 
_________________ (pre OOV pod a lánku 8 odsek 3) je totožná s OOV, ktorý  
bol predmetom3)4)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

potvrdenia o skúške prototypu ES . _________________  a podlieha postupu pod a 
lánku 11 písmeno A/písmeno B4) Smernice 89/686/EWG pod kontrolou 

nahláseného miesta 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________3). 

_________________   _________________ 
 (Miesto)      (Dátum) 

         _________________ 
         (Podpis5) 

                                                
1 Firma, úplná adresa splnomocnenej osoby ako aj uvedenie firmy a   
  adresy výrobcu. 
2 Popis OOV ( napr. výrobok, typ, íslo série). 
3 Názov a adresa uvedeného nahláseného miesta . 
4 Nehodiace sa škrtnú . 
5 Meno a funkcia podpisujúcej osoby, ktorá je splnomocnená s právnou záväznos ou podpísa
Vyhlásenie za výrobcu alebo jeho splnomocnenú osobu. 
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Sídlo / oddelenie 

Druh stroja / .

Interné ozna enie

Rok výroby 

. Kontrolovaný bod V poriadku ? Poznámky 

1.  Existuje ozna enie CE ? 
áno

 nie   irelevant.  

2.  Existuje návod /pokyn na prevádzku ? 
áno

 nie   irelevant.  

3.  Stroj bezpe ne / pevne postavený ? 
áno

 nie   irelevant.  

4.  Hlavný vypína  / spína  / ovládacie polia dostato ne
ozna ené ? áno

 nie   irelevant.  

5.  Spína e / ovládacie polia sú mimo nebezpe nej zóny 
a nebezpe ná zóna je na doh ad ? áno

 nie   irelevant.  

6.  Nehrozí nebezpe ie pri neúmyselnom zapnutí ? 
áno

 nie   irelevant.  

7.  Je uvedenie do chodu (aj po poruche) možné len 
s použitím spína a ? áno

 nie   irelevant.  

8.  Existuje núdzové vypínanie, ktoré zablokuje zdroje 
energie a opätovným stla ením sa zas vypne ? áno

 nie   irelevant.  

9.  Zachytávací priestor / va a p e prípadne unikajúce 
plyny / pary / prachy ? áno

 nie   irelevant.  

10.  Je ochrana proti prúdu, látkam, výbuchu dostato ná ? 
áno

 nie   irelevant.  

11.  Je ozna enie nebezpe enstva nutné / existuje? 
áno

 nie   irelevant.  

12.  Existuje ochranný prípravok proti padajúcim / 
lietajúcim astiam ? áno

 nie   irelevant.  

13.  Sú  nebezpe ia z úlomkov a triesok na pracovnom 
prostriedku minimalizované ochrannými prípravkami 
?

áno
 nie   irelevant.  

14.  Sú pohyblivé asti  / horúce resp. chladné asti
opatrené ochrannými prípravkami (napr. mreže, ploty, 
opláštenia) ? 

áno
 nie   irelevant.  

15.  Sú ochranné prípravky ú inné ? 
áno

 nie   irelevant.  

16.  Je osvetlenie (na stroji) dostato né ? 
áno

 nie   irelevant.  

17.  Je údržba možná bez zvláštneho nebezpe ia ? 
áno

 nie   irelevant.  

Iné:

Protokol o prevzatí stroja
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Faktory ohrozenia  
Kontrolný zoznam 

V tomto kontrolnom zozname sa vyberú predpokladané faktory ohrozenia ozna ením krížikom.  Na základe tohto 
výberu sa vykoná závere né preverenie resp. hlbšie ohodnotenie na pracovisku.  

1. Ohrozenie v dôsledku 
organiza ných nedostatkov 

1.1
Školenie

1.2
Prevádzkový pokyn 

1.3
Pracovné
postupy/koordinácia

1.4
systémy prvej pomoci

1.5
Poplašné a záchranné 
opatrenia 

1.6
BOZP Organizácia

1.7
Preventívne vyšetrenie

2. Mechanické ohrozenie  2.1
Nechránené pohybujúce sa 
diely

2.2
Diely s nebezpe nými 
povrchmi  

2.3
Pohybujúce sa dopravné 
prostriedky, pracovné 
prostriedky 

2.4
Nekontrolované pohybujúce sa 
diely

2.5
Zariadenia s povinnou 
skúškou

3. Elektrické ohrozenie  3.1
Zásady

3.2
Elektrické oblúky

3.3
Nebezpe né prúdy v tele

4. Ohrozenie látkami 4.1
Nebezpe né látky

4.2
Za aženie kože

4.3
Za aženie zápachmi

5. Biologické ohrozenie 5.1
Cielený styk

5.2
Nebezpe ie infekcie z 
materiálov 

5.3
Neúmyselný styk

6. Ohrozenie požiarom a 
výbuchom 

6.1
Ohrozenie požiarom  
Pevných látok, kvapalín, plynov

6.2
Výbušné prostredie 

6.3
Termické/fyzikálne 
explózie

6.4
Trhaviny

6.5
iné výbušné látky 

7. Ohrozenie špeciálnymi  
fyzikálnymi ú inkami 7.1

Hluk
7.2

Ultrazvuk
7.3

Vibrácie v celom tele

7.4
Vibrácie ramena a ruky

7.5
Neionizujúce žiarenie

7.6
Ionizujúce žiarenie

7.7
Elektromagnetické polia  

7.8
Práce v podtlaku alebo 
pretlaku

7.9
Kontakt s horúcimi alebo 
studenými médiami 

8. Ohrozenie/za aženie
podmienkami pracovného 
prostredia 

8.1
Pracovné priestory

8.2
Dopravné, únikové cesty

8.3
Osvetlenie

8.4
Klíma

8.5
Pád, šmyk

8.6
Spadnutie

8.7
Stiesnené priestory

8.8
Práce pri vode

9. Fyzické za aženie/ ažká
práca 9.1

ažká dynamická práca 

9.2
Jednostranná dynamická 
práca, telesný pohyb 

9.3
Nebezpe ná práca

10. Vnímanie a manipulácia 10.1
Prijímanie informácií

10.2
Rozsah vnímania

10.3
S ažené zaobchádzanie 
s pracovnými prostriedkami, 
Greifräume 

11. Fyzická zá až prácou 11.1
Príliš ve ká alebo nízka zá až

11.2
priestor na zvládnutie/ 
zodpovednos

11.3
Sociálne podmienky

11.4
Pracovná doba

11.5
Zneužívanie alkoholu a drog 

12. Ostatné 
ohrozenia/zá aže

12.1
Osobný ochranný výstroj 
(PSA) 

12.2
u mi 

12.3
Zvieratami

12.4
Rastlinami a rastlinnými 
produktmi 

12.5
innos  v teréne 
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Základný kontrolný zoznam na posúdenie ohrozenia 
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Zásadne treba dba  na: 
.  Prevádzkové pokyny k pracovným prostriedkom a nebezpe ným látkam, pravidlá pre ur ité pracovné úseky a pracovné 

techniky 
2.  Ošetrovanie zoznamu zariadení s povinnou skúškou / vyžadujúcich si sledovanie a pravidelná kontrola bezpe nostných 

zariadení 
3.  Ošetrovanie zoznamu nebezpe ných látok  
4.  Pravidelné školenia (bezpe nos  pri práci všeobecne, stroje, nebezpe né látky, životné prostredie) vrátane dokumentácie 

Nebezpe né látky Požadovaný stav

Uvo ovanie plynov,  Je stanovená pravidelná kontrola vzduchotechnických zariadení  
pár, aerosólov 
alebo iasto iek 

Sú k dispozícii masky na ochranu dýchacích ciest a proti iasto kám s príslušnými filtrami so 
zrete om na trvanlivos  filtrov   

 Vetranie pristorov sa vykonáva a je ú inné 
 Odsávanie objektu (napr. pri spájkovaní a zváraní, lakovaní striekaním, prachu z derva) sa 

vykonáva a je ú inné 

Zaobchádzanie 
s nebezpe nými látkami 
všeobecne (napr. kyselinami, 

Vykonalo sa h adanie náhradnej látky, bolo vyskúšané minimalizované použitie, všetky látky sú 
známe a zaevidované, zaradenie do stup ov ochrany 1 – 4 je zdokumentované 

lúhmi, lakmi, azbestom)  Existuje zoznam nebezpe ných látok a je nahlásený odborníkovi pre BOZP  
Ozna enia C / Xi / Xn / N, F Na pracovisku sa nachádza len „denná potreba“   
F+ / T / T+ / O / E,  Vä šie množstvá (> denná potreba) v bezpe nostných skriniach alebo skriniach / skladoch pre 

nebezpe né látky 
zápalné, obsahujúce azbest, 
sensibilizujúce,  

Bezpe nostné dátové listy existujú a sú aktuálne (< 3 roky), dodávate  ich zasiela v as a bez 
vyzvania

ohrozujúce plodnos , Prevádzkové pokyny pre nebezpe né látky existujú a sú aktuálne 
karcinogénne, Ozna enie (vrátane všetkých nádob) existuje 
meniace genotyp; Chladiace a mastiace prostriedky: vykonáva sa ošetrovanie kúpe a, merania a v asná výmena  
 Látky CMR minimalizované / nahradené, ochranné opatrenia primerané 
 Jedovaté / ve mi jedovaté látky (T / T+) uchovávané pod zámkou  
 Preventívne opatrenia pre prípad núdze (napr. záchytné vane, spojivá, f aše na výplach o í,

sprchy pre telo) existujú v závislosti od nebezpe nej látky a pravidelne sú kontrolované 
 Existujú nádoby na zber odpadu, zodpovedajúce predpisom  
 Sú zoh adnené pracovné obmedzenia pre zvláštne skupiny osôb pri zaobchádzaní s látkami 

poškodzujúcimi genotyp, ohrozujúcimi plodnos  a spôsobujúcimi rakovinu 
 Pri zaobchádzaní s karcinogénnymi látkami sú prijaté alšie preventívne a ochranné opatrenia  
 Vhodný osobný ochranný výstroj (=PSA, napr. ochrana sluchu, rukavice, ochranné okuliare, 

ochranný odev, helmy, záchytné remene, ochranná obuv) sú k dispozícii a používajú sa 
 Oddelené odkladanie pracovného a denného odevu resp. PSA, možnos  sprchovania a plán 

ochrany pokožky sú k dispozícii  
 Podlahy sú odolné proti používaným nebezpe ným látkam 
 Preprava je bezpe ná pre žiuvotné prostredie i pre prácu (napr. nádoby, miesto odstavenia) 
 Existujú merané hodnoty týkajúce sa pracoviska  a / alebo úseku a vyšetrenia pracovným lekárom 

sú vykonané / zdokumentované / archivované 
 Plynové f aše sú zaistené proti prevráteniu, sú opatrené ochrannou iapkou 
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Nebezpe ie požiaru 
a výbuchu 

Požadovaný stav

Všeobecné ohrozenie 
požiarom (napr. skladovanie 
kartónov, 

Sú k dispozícii hasiace zariadenia, prispôsobené a dostato né pre relevantné látky (Brandlast) 

skladovanie dreva) Ostatné protipožiarne zariadenia (napr. od ah dymu a tepla, šprinkler, protipožiarne brány a 
klapky) sú k dispozícii a sú dostato né

 Protipožiarne zariadenia sú pravidelne kontrolované  
 Zabránenie zdrojom zapálenia (napr. ohe , otvorené svetlo, mechanické pôsobenie, iskry) 
 Povo ovacie potvrdenie k zváraniu (zváranie, rezanie) sa používa 
 Olejové kúpele, elektromotory, iné „zdroje tepla“ sú chránené pred prehriatím  
 V okolí „zdrojov horú avy“ sa nenachádzajú hor avé látky
 Poplašný plán / únikový a záchranný plán je vyvesený a je známy 
 Existujú únikové a záchranné cesty, sú dostato ne ozna ené a nie sú zatarasené

Vysoko/ ahko zápalné 
kvapaliny, plyny,  

Je vykonané zadelenie do zón, k dispozícii je aktuálny  „Dokument o ochrane proti výbuchu“ a je 
archivovaný, pracovné prostriedky sú vhodné, triedy prístrojov zodpovedajú zónam EX 

Pevné látky (špeciálne F / 
F+),

V závislosti od zóny majú pracovné prostriedky prevedenie s ochranou proti výbuchu  

Nebezpe ie vzniku Odsávanie sa vykonáva a kontroluje  
výbušného Samozápalné látky: hasiace prostriedky sú pripravené, hasiace opatrenia stanovené 
prostredia, Zabra uje sa prehriatiu, plame om, tvorbe iskier, úderom, treniu 
samozálané látky Existujú pokyny pre zamestnancov, zóny sú ozna ené
 Existuje písomný systém pre povolenie nebezpe ných prác v zónach ohrozených výbuchom  
 Skúšky sa vykonávajú minimálne raz za 3 roky (všetky pracovné prostriedky v EX-zónach) 

Látky podporujúce horenie  Nie sú skladované spolu s ahko zápalnými látkami  
(špeciálne O)  
(napr. kyslík)  
Elektrostatický náboj Prístroje a nádoby sú uzemnené  
 Uzemnenie je pravidelne kontrolované  
 Zabra uje sa tvorbe iskier 



Praktická smernica: Časť A: Kapitola II: Kontrolné zoznamy pre prax a nevyplnené formuláre

Praktická smernica na uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU 
– zamestnávatelia MSP všeobecne

45

Kap A II 06b Posúdenie ohrozenia-kontrolný zoznam.doc                                                                                                                                 Strana 3 / 7

Elektrické Požadovaný stav
Ohrozenie 
Elektrické zariadenia a Elektr. prevádzkové prostriedky sú pravidelne kontrolované  
prevádzkové prostriedky Vizuálna kontrola je vykonaná pred každým uvedením do prevádzky   
 Obsluha len zaškoleným personálom 
 Na zariadení je spína  núdzového vypínania, je ú inný a na dosah  
 Ochranné spína e proti chybnému prúdu existujú a sú ú inné  
 Pravidelná kontrola núdzového vypína a a ochranného spína a proti chyb. prúdu  
 Ohrozenie v dôsledku spína ov a zásuviek pri vyte ení alebo striekaní kvapalín (aj núdzové 

sprchy) je vylú ené
 Ozna enie zariadení / zón s vyským napätím 

Nebezpe né telesné prúdy  Používajú sa izolované nástroje 
 Existuje dotyková ochrana (nepriama, priama)  
 Spína  núdzového vypínania sa nachádza pri vchode a na jednotlivých pracoviskách a je ú inný 

5 bezpe nostných pravidiel sú známe a dodržiavajú sa: 
Odpoji  od napätia 
Zaisti  proti opätovnému zapnutiu 
Skonštatova  stav bez napätia 
Uzemni  a skratova
Susediace diely pod napätím zakry  a ohradi

 Pri prácach pod napätím: sú stanovené technické, organiza né a osobné bezpe nostné opatrenia 
pre každý jednotlivý prípad 

 Je vykonané ozna enie pracovných oblastí 
 Sú k dispozícii pomôcky na zabránenie zámeny spínacích polí  
 Existujú / používajú sa izola né telesné ochranné prostriedky (ochranná obuv, ochranné rukavice) 
 Existujú / používajú sa ochranné okuliare, ochranný štít proti pôsobeniu elektrických oblúkov 

Elektrický oblúk Existuje / používa sa ochranný výstroj pri zváraní elektrickým oblúkom 
 Existuje / používa sa ochrana zraku pre nezú astnených 
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Mechanické Požadovaný stav 
ohrozenia 
Nechránené strojové asti Existujú odde ujúce ochranné zariadenia medzi nebezpe nými miestami a pohybujúcimi sa 

as ami stroja  
 Otvárané asti na stroji sú zaistené proti zabuchnutiu
 Zaistenie nebezpe ných miest na strojoch 
 Miesta s nebezpe ím vtiahnutia a zachytenia: nosi  priliehavý odev, žiadne rukavice, dlhé vlasy 

sú zaistené (napr. sie kou)
 Je vykonané ozna enie nebezpe ných zón 

Pohybujúce sa dopravné 
prostriedky, 

Dopravné cesty sú ozna ené a vo né

pohybujúce sa pracovné 
prostriedky 

Kontroly sú vykonané / zdokumentované/ archivované 

Tlakové plynové f aše a   Dodržiavajú sa termíny pravidelných kontrol   
armatúry Sú zaistené proti prevráteniu 
 Uzatváracie zariadenia sú prístupné v každom  

Tlakové nádoby Pravidelné kontroly sú vykonané /zdokumentované / archivované 

Nekontrolovane sa 
pohybujúce bewegte  

Sú k dispozícii ochranné zábrany 

asti Sú k dispozícii ochranné okuliare 

Diely s nebezpe nými  Nosí sa priliehavý pracovný odev pri obrábaní kovov s lietajúcimi trieskami 
povrchmi  
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Fyzikálne Požadovaný stav
ohrozenia 
Hluk Existuje zapuzdrenie prístrojov 
 Je vykonané ozna enie hlu ných zón
 Existuje / používa sa ochrana sluchu 
 Preventívne vyšetrenia pracovníkov v deklarovaných hlu ných zónach je vykonané / 

zdokumentované / archivované 

Horú ava, chlad, vlhkos ,
prievan 

Existuje / používa sa vhodný osobný ochranný výstroj 

 Je zabránené prievanu 

Nie ionizované žiarenie  Existuje tienenie a ochrana proti odrazu  
(UV, IR, laser, vidite né
svetlo) 

Existujú optické a akustické výstražné zariadenia pri laseroch tried 3B a 4  

 Existuje tla idlo núdzového vypínania prívodu elektrického prúdu pre laserový systém 
 Existuje osoba poverená ochranou proti laseru s príslušnou odbornos ou
 Ozna enie zóny vysokého napätia je vykonané 
 Oznamovacia povinnos  pri prevádzke laserov tried 3B a 4 vykonaná / zdokumentovaná / 

archivovaná 
 Existujú / používajú sa ochranné okuliare proti laseru zodpovedajúce triede laseru  
 Existujú / používajú sa ochranné okuliare proti UV  

Padajúce, prevracajúce sa 
predmety / sklady 

Zaistené skladovanie, dodržané výšky stohov a bremien, regály sú stabilné a nie sú pre ažené (s 
vyzna ením užitkového za aženia)

 Zóny sú zaistené (vymedzené, ozna ené)
stuje / používa sa ochranná obuv 

 Skladovanie takým spôsobom, aby nedošlo k obmedzeniu / ohrozeniu (dopravné cesty sú vo né,
nehrozí nebezpe ie pádi dielcov) 

Fyzické Požadovaný stav 
ohrozenia 
Práce v stiesnených 
proestoroch 

Je vyslovený zákaz pracova  osamote 

alebo nádržiach Školenie o bezpe nosti pri práci vykonané / zdokumentované / archivované 

ažká dynamická  Zdvíhacie zariadenia na manipuláciu s ažkými bremenami   
práca Jazdné zariadenia na manipuláciu s ažkými bremenami   
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Ostatné Požadovaný stav 
ohrozenia (1/2) 
Pád, spadnutie, šmyknutie Pravidelná kontrola rebríkov a schodov je vykonané / zdokumentované / archivované 

istenie pracovných stolov a podláh je ú inné  
 Podlahy bez miest s možnos ou potknutia, rovné, nešmyk avé a bezpe né pri chôdzi 
 Prahy a možné hrany zaprí i ujúce pád sú minimalizované resp. ozna ené
 Namontované sú zábradlia a sú ú inné (od výšky 1 m) 
 Záchytné prípravky / ochranné pásy pri pre práce vo výškach existujú / sú ú inné / sú 

kontrolované 

Nedostato né osvetlenie Existuje dostato né všeobecné osvetlenie 
 Existuje individuálne osvetlenie pracovísk pre špeciálne vizuálne práce 
 Pre prípad potreby optické pomôcky (lupy)  
 Zabránenie osl ovaniu a odrazu svetla  

Nedostato né ergonomické  Vykonaná analýza zariadenia pracovných miest s monitorom  
stvárnenie Je dodržaná ergonómia pri stvár ovaní pracovísk (napr. telesná výška, innosti)   
 Dostato ná vo nos  pohybu na pracovisku (min. plocha 1,5 m2 )

Ohrozenie pokožky Plán ochrany kože: vhodné prostriedky na ochranu pokožky, prostriedky na istenie pokožky, 
prostridky na ošetrovanie pokožky 

 Existuje služba podnikového lekára, vyšetrenia vykonané / archivované 

Školenie / pou enie Pou enia o nebezpe ných látkach vykonané / archivované pred za iatkom práce a každoro ne
 Pou enie k bezpe nosti pri práci všeobecne a nebezpe ia na pracovisku / špeciálnych 

prevádzkových prostriedkoch pred za iatkom práce a potom každoro ne dokumentované / 
archivované 

 Vodi i stohova ov, žeriavnici a iní vodi i sú zaškolení, skúšaní a písomne ustanovení / 
dokumentovaní / archivovaní 

Osoba poverená 
bezpe nos ou

Osoby poverené bezpe nos ou sú v dostato nom po te

 Ich ustanovenie dokumentované / archivované 
 Pravidelné alšie vzdelávanie vykonané / zdokumentované / archivované 

Cudzie firmy Kordinátori pri využívaní cudzích firiem vymenovaní / zdokumentovaní / archivovaní 

Cudzí robotníci a robotníci na 
lízing 

Cudzí robotníci a robotníci na lízing zaškolení / zdokumentovaní / archivovaní 

Úrazy a   Vedie sa zväzová kniha 
vyhodnotenia úrazov Všetky povinne nahlasované úrazy sa nahlasujú odborníkovi pre BOZP 
 Je dostatok osôb poskytujúcich prvú pomoc a sú školení minimálne raz za 2 roky, o je 

zdokumentované a archovované 
 Materiál pre poskytnutie prvej pomoci je k dispozícii v dostato nom množstve  
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Ostatné Požadovaný stav 
ohrozenia (2/2) 
Osobný  Údržba a obstarávanie nového osobného ochranného výstroja sú upravené 
ochranný výstroj  

Zvláštne chránené skupiny  Ochrana zvláštnych skupín osôb (mladiství, budúce / doj iace matky, ažko postihnuté osoby) je 
zabezpe ená

Zvláštne pracovné 
prostriedky / stroje 
a zariadenia 

Pre pracovné prostriedky s osobitným ohrozením sú k dispozícii prevádzkové pokyny, sú 
vyvesené, bolo vykonané školenie / zdokumentované / archivované 

všeobecne Ozna enie CE a dokumentácia existuje / archivované (okrem starých zariadení) 
 Návod na prevádzku / pokyny existujú / zdokumentované / archivované 
 Stroje a zariadenia sú bezpe ne a pevne postavené 
 Potrebné výstražné lampy a kontrolky sú v dostato nom množstve, vidite né a jednozna né
 Hlavný vypína  / spína e / ovládacie polia sú dostato ne ozna ené a chránené proti nechcenej 

aktivácii  
 Hlavný vypína  / spína e / ovládacie polia sú bezpe né, sú mimo nebezpe ných zón 

a nebezpe ná zóna je od ovládacieho po a vidite ná
 Uvedenie do chodu (aj po poruche alebo napr. zmenách tlaku) je možné len aktiváciou 

špeciálneho prikazovacieho zariadenia (napr. spína a) (s výnimkou automatickej prevádzky) 
 Existuje núdzový vypína , ktorý zablokuje všetky zdroje energie a je nadradený všetkým 

ostatným  prikazovacím zariadeniam, bez toho, že by spôsoboval iné ohrozenia 
 Núdzový vypína  sa dá odstavi  len odblokovaním  
 Existujú dostato né zachytávacie zariadenia / zachytávacie vane / zdržiavacie zariadenia / 

odvádzacie zariadenia pri príp. unikajúcich kvapalinách / plynoch / parách / prachoch 
 Potrebné ochranné zariadenia týkajúce sa používaných látok, energií, výbuchov existujú a sú 

dostato né
 Existujú potrebné ozna enia nebezpe enstva / technické údaje na mieste  
 Ochranné prípravky proti padajúcim / lietajúcim / odštiepujúcim sa astiam existujú / sú 

dostato né
 Pohyblivé asti / horúce resp chladné povrchy a iné zdroje zranenia (hydraulické, pneumatické) 

sú opatrené dostato nými ochrannými prípravkami (napr. mreže, ploty, opláštenia, ochranné 
prípravky pôsobiace bezdotykovo), chránené položenie vedení

 Existuje osvetlenie (na stroji), ak je potrebné, a je dostato né
 Všetky potrebné ochranné prípravky existujp, sú bezpe né a ú inné 
 Údržba je možná baz zvláštneho nebezpe ia / osvetlenie pre údržbu je dostato né
 Stroje / zariadenia sú pravidelne kontrolované / dokumentované / archivované 

Zariadenia / pracovné 
prostriedky s povinnou 
skúškou, vyžadujúce si 
sledovanie,  

Zariadenia / pracovné prostriedky s povinnou skúškou, vyžadujúce si sledovanie, s povinným 
nahlásením a povolením sú známe (pozri kontrolný zoznam k povinným skúškam) 

s povinným nahlásením  Pred uvedením do prevádzky sa vykonajú skúšky / oznámenia / povolenia 
povolením Dokumenty existujú / sú archivované  
 Skúšky a oprávnené osoby / znalci sú stanovení  
 Skúšky sú dokumentované / archivované 

Na báze zistených skuto ností v zmysle tejto prílohy a prílohy „Pracovné prostriedky s povinnou skúškou“ vyplynú 
nedostatky a opatrenia, ktoré sa zapíšu a následne spracujú v eviden nom hárku analýzy ohrozenia (negatívny zoznam)
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Výsledok posúdenia ohrozenia 

Z = závažnos  možných zranení alebo pškodenia zdravia   (1 = malá, 2 = ve ká) 
PV = pravdepodobnos  výskytu     (1 = malá, 2 = ve ká) 
PR = predpis 
Kap A II 6c Výsledok posúdenia ohrozenia                                                                                                                                         Strana1/ 1 

Podnik: Dátum:
Posúdenie pracovných podmienok   

A dokumentácia 
  Meno:
Obchodný úsek: Pracovný úsek:  Pracovisko/ innos : 

Faktory Ohrozenie/ Hodnotenie Opatrenie Termín/  Zodpo 
ohrozenia a zá až    Záznam o 

vybavení 
vedný 

zá aže        
  Z PV   
1.       
Mechanické       
ohrozenie       

2.       
Elektrické       
ohrozenie       

3.       
Nebezpe né látky       

4.       
Biologické       
ohrozenie       

5.       
Ohrozenie požiarom       
A výbuchom       

6.       
Termické       
ohrozenie       

7.       
Ohrozenie 
špeciálnymi 

      

 fyzikálnymi       
ú inkami       
8.       
Ohroz./za aženie       
za ažením 
v dôsledku 
pracovného prostrdia 

      

9.       
Fyzické za aženie       

ažká práca       
       
10.       
Psych. zá až/       
Vnímanie/       
Zvládnute nos        
11.       
Ostatné       
ohrozenia/       
zá aže       
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Dolný vetrací otvor

Horný vetrací tvor
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RII=3m do 5 000 litrov 
RII=5m do 30 000 litrov 
RII=10m nad 30 000 litrov 
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1. Zariadenia s povinnou skúškou sledované 
zariadenie 

Oprávnená osoba 
(skúša )

1.  Vý ahy (nákladné a osobné, pater noster) X Revízny technik 
2.  Tlakové nádoby (tlakový vzduch, tlaková voda) X Revízny technik 
3.  Tlakové potrubia (pre zápalné, žieravé, jedovaté plyny/ pary / 

kvapaliny)  
X Revízny technik 

4.  Prístroje v zónach ohrozených výbuchom   X Revízny technik 
5.  Nádrže X Revízny technik 
6.  Zásobovanie naftou X
7.  Bezpe nostné skrine / sklady nebezpe ných látok (od 10.000 l ahko 

a vysokozápalné kvapaliny) 
X

8.  Plniace a vyprázd ovacie miesta (od 1000 l/h hor avé kvapaliny) X Revízny technik 
9.  Vykurovacie zariadenia X Revízny technik 
10.  Hlási e požiaru Požiarny technik 
11.  Hasiace prístroje Požiarny technik 
12.  Protipožiarne dvere, zariadenia na od ah dymu a tepla  Požiarny technik 
13.  Zariadenia prvej pomoci (skrinky s obväzmi, f aše na vyplachovanie 

o í, núdzové sprchy at .)
Bezpe nostný 
technik 

14.  Dopravné zdvíhacie vozíky (stohova e, vysokozdvižné vozíky) Revízny technik ZZ 
15.  Paletové vozíky 
16.  Prostriedky na uchopenie a upevnenie bremien (napr. re aze, laná) Revízny technik ZZ 
17.  Prenosné elektrické zariadenia Elektrotechnik 
18.  Pevná elektroinštalácia  / elektrické zariadenia Revízny technik EZ 
19.  Motorové pracovné prostriedky  STK
20.  Vzduchotechnické zariadenia 
21.  Lisové automaty / lisy Revízny technik 
22.
23.  Žeriavy Revízny technik ZZ 
24.  Chladiace zariadenia / klimatiza né zariadenia 
25.  Vysokotlakové isti e
26.  Parné zariadenia (napr. turbo-zariadenia) 
27.  Nožnicové zdvíhacie stoly 
28.  Elektrické rolovacie brány 
29.  Rebríky / schody 
30.  Svetelné závory 
31.  Centrifúgy 
32.  Kruhové dopravníky 
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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P R E V Á D Z K O V Ý  P O K Y N
pod a §20 GefStoffV 

Stav 
Bezpe nostný dátový list 

EU:
divers

Dátum:

Kap_A_II_08_c_BTG_Nebezpe
né látky-všeobecne Labor_01 

Oblas  platnosti 

Celý podnik / Laboratórium 

innosti 

Všeobecné zaobchádzanie s 
nebezpe nými látkami 

_____________________
Podpis AL

O Z N A E N I E  N E B E Z P E N Ý C H  L Á T O K  

Všeobecné zaobchádzanie s nebezpe nými látkami 

N E B E Z P E I E  P R E  L O V E K A  A  Ž I V O T N É  P R O S T R E D I E
Pri nebezpe ných látkach existujú upozornenia na zvláštne nebezpe ia a rady pre bezpe nos . Upozornenia na nebezpe ie sú zhrnuté v 
takzvaných vetách R (R = riziko). Pre jednotlivé nebezpe né látky sa vety R  a symboly nebezpe ných látok (pozri vyššie) nachádzajú napr. na 
etiketách nádob resp. v bezpe nostných dátových listoch k látkam alebo v alších prevádzkových pokynoch.  

O C H R A N N É  O P A T R E N I A  A  P R A V I D L Á  S P R Á V A N I A  
Pre nebezpe né látky existujú upozornenia na zvláštne nebezpe ia a rady pre bezpe nos . Rady pre bezpe nos  sú zhrnuté v 
takzavných vetách S (S = bezpe nos ). Pre jednotlivé nebezpe né látky sa vety S nachádzajú napr. na etiketách nádob resp. v 
bezpe nostných dátových listoch k látkam alebo v alších prevádzkových pokynoch. 
Kvôli zvláštnym nebezpe iam je zásadne nutné obozretné a opatrné správanie. Niektoré všeobecne platné pravidlá sú: 

  Predpisy a upozornenia týkajúce sa nebezpe ných látok sa musia presne dodržiava  (pozri obal). 
  Pri práci nosi  vhodný ochranný odev (napr. ochranné okuliare, ochranné rukavice).
  Pipetovanie s ústami je zakázané. 
  Pri práci nefaj i , nejes , nepi .
  Nechránené osoby nepúš a  do blízkosti.
 Nedovoli , aby sa dostali do kanalizácie / povrchovej vody/ spodnej vody / pôdy. 

S P R Á V A N I E  V  P R Í P A D E  N Ú D Z E  N ú d z o v é
v o l a n i e

1 1 2

Dba  na vlastnú ochranu. Obliec  si ochranný odev. Postihnuté osoby odvies  z nebezpe nej zóny.  
Požiar :   Hasiace prostriedky (CO2, hasiaci prášok, voda, pena) použi  pod a látky. Plyny z požiaru nevdychova ,

nasadi  si prístroj na ochranu dýchacích ciest, nezávislý od okolitého vzduchu. 
Vyte enie :   Pozbiera  s univerzálnym spojivom. Nebezpe né látky sa nesmú dosta  do vody bez predchádzajúcej  

úpravy. 
     Kontaminovaná hasiaca voda sa nesmie dosta  do kanalizácie alebo do vo nej prírody. 
Informácie v núdzi: …………………………………………………………………………………………………………….

P R V Á  P O M O C  N ú d z o v é
v o l a n i e

1 1 2

Pri nevo nosti sa ihne  poradi  s lekárom, Ukáza  etiketu a / alebo bezpe nostný dátový list. 
Kontakt s odevom:     Zašpinené, nasiaknuté odevy ihne  vymeni .

Kontakt s kožou :       Pri kontakte s kožou ihne  umy  vodou a mydlom, pri reakciách pokožky vyh ada  lekára.   
Kontakt s o ami :       Pri kontakte s o ami ihne  (10-15 min.) vypláchnu  ve kým množstvom vody. Vyh ada  lekára. 
Prehltnutie :   Ihne  vyh ada  lekára, ukáza  etiketu a / alebo bezpe nostný dátový list. 
Vdýchnutie :   Postihnutú osobu odvies  z nebezpe nej zóny. Ak je dýchanie nepravidelné alebo sa dýchanie 

 zastavilo, uvies  do stabilnej bo nej polohy / poskytnú  umelé dýchanie a privola  lekára. Uvo ni
                                    dýchacie cesty. Odstráni  zvratky. 

Osoba poskytujúca

Prvú pomoc:  Pán / pani  .......................................................................................................................................

S P R Á V N A  L I K V I D Á C I A  
Nedovo te, aby sa látky dostali do kanalizácie alebo spodnej vody. Nevylievajte do výlevky alebo do smetnej nádoby. 

V prípade nejasnosti sa obrá te na nadriadeného alebo osobu zodpovednú za odpad.. 

Prázdne nádoby:    Po vyprázdnení zvyšku roztriedi  pod a materiálu, s obsahom zvyškového množstva likvidova  ako

špeciálny odpad. 

Zvyšné množstvá:  špeciálny odpad
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Preventívne vyšetrenia 

G 1.1 Silikogénny prach G 23 Obštruktívne ochorenia dýchacích ciest

G 1.2 Prach s obsahom azbestu G 24 Kožné ochorenia (s výnimkou rakoviny 
kože)

G 1.3 Prach s obsahom keramických vlákien G 25 innosti jazdy, riadenia a sledovania 

G 2 Olovo alebo jeho zlú eniny (s výnimkou 
alkylov olova) G 26 Prístroje na ochranu dýchacích ciest

G 3 Alkyly olova G 27 Izokyanáte 

G 4
Pracovné materiály, ktoré vyvolávajú 
rakovinu kože alebo zmeny kože so 
sklonom k vzniku rakoviny  

G 28 Monochlórmetán (Metylchlorid)

G 5 Nitroglycerín alebo nitroglykol G 29 Benzolhomology (Toluol, Xylole) 
G 6 Sírouhlík G 30 Práce pri vysokých teplotách
G 7 Oxid uholnatý G 31 Tlakový vzduch  | potápa ské práce
G 8 Benzol G 32 Kadmium alebo jeho zlú eniny
G 9 Ortu  alebo jej zlú eniny G 33 Aromatické nitro- alebo aminozlú eniny 
G 10 Metanol G 34 Fluór alebo jeho anorganické zlú eniny

G 11 Sírovodík G 35 Pracovný pobyt v zahrani í v zvláštnych 
klimat. a zdrav. Podmienkach 

G 12 Fosfor G 36 Vinylchlorid
G 13 Tetrachlórmetán (Tetrachlóruhlík) G 37 Pracoviská pri monitore
G 14 Trichlóretylén G 38 Nikel alebo jeho zlú eniny 
G 15 Chróm - VI –zlú eniny G 39 Zváracie dymy 

G 16 Arzén alebo jeho zlú . (s výnimkou 
arzénovodíka) G 40 Karcinogénne nebezpe né látky - ostatné

G 17 Tetrachlóretylén (Perchlóretylén) G 41 Práce s nebezpe ím pádu
G 18 Tetrachlóretán alebo pentachlóretán G 42 Infek né choroby 
G 20 Hluk G 43 Biotechnológia 
G 21 Práce pri nízkych teplotách G 44 Prach z bukového a dubového dreva 
G 22 Poškodenie zubov kyselinou G 45 Styrol 
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DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI 
preh ad o uložení dokumentácie a výpis evidencií 

Štatutárny zástupca    
      Zástupca 
  Technik PO   

ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
A PREH AD  O  ULOŽENÍ  DOKUMENTÁCIE

POŽIARNY ŠTATÚT ORGANIZÁCIE        vydaný d a:
Uložené: Dokumentácia technika PO  aktualizovaný: 

POŽIARNY  EVAKUA NÝ  PLÁN             vydaný d a:
Uložené: Dokumentácia technika PO aktualizovaný:

POŽIARNA KNIHA 
Uložené: Dokumentácia technika PO

DOKUMENTÁCIA O INNOSTI JEDNOTKY HASI SKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 
Uložené:  

ZOZNAM OBJEKTOV A PREH AD PRACOVÍSK ZO ZVÝŠENÝM POŽIARNYM 
NEBEZPE ENSTVOM 
Uložené: Dokumentácia technika PO

DOKLADY O KONTROLE A REVÍZII POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
Uložené: Dokumentácia technika PO

PREH AD  O  VYKONANÍ   KONTROL  POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
    (uvedené najstaršie vykonané úkony) 

 Po et Kontrola d a Plán 
Hasiace prístroje

Požiarne hydranty
Stabilné hasiace zariadenia

Elektrická požiarna signalizácia
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia

Zariadenia na hasenie iskier    
Požiarne uzávery    

Kap A II 10a Požiarny štatút                                                                                                                    Strana 1/2 
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ÚDAJE 
O POŽIAROCH, PRÍ INÁCH VZNIKU, SPRÁVY O VÝSLEDKOCH ROZBOROV A O 

VYKONANÝCH OPATRENIACH NA ÚSEKU  OCHRANY PRED POŽIARMI 

DOKUMENTÁCIA VZNIKNUTÝCH POŽIAROV 
Uložené: DOPOSIA  POŽIAR NEREGISTROVANÝ

DOKUMENTÁCIA  O  KONTROLÁCH  ORGÁNOV   ŠPD 
Uložená: Dokumentácia technika PO

 Komplexná  Tematická  Následná 
           Vykonaná d a
  Po et závad celkom 
z toho dokumenta né
            - organiza né
               -  technické 

DOKUMENTÁCIA  O ŠKOLENÍ OPP PRACOVNÍKOV   
A ODBORNEJ PRÍPRAVE PROTIPOŽIARNYCH  HLIADOK 

Uložená: Dokumentácia technika PO

Tematický a asový plán školenia OPP a odbornej prípravy schválený d a
            Školenie OPP pre pracovníkov vykonané d a

  Školenie OPP pre vedúcich pracovníkov vykonané d a

POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE  vydané:
Uložené: Dokumentácia technika PO,rozmiestnené v objekte 

PORIADOK OHLASOVNE POŽIAROV   vydaný:  nájomcom objektu 
Uložené: Dokumentácia technika PO, Štatút PO 

SMERNICA PRE ZABEZPE ENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V MIMOPRACOVNOM ASE
vydané: nájomcom objektu
Uložené: Dokumentácia technika PO, Štatút PO 

POKYNY PRE INNOS  POŽIARNYCH ASISTEN NÝCH HLIADOK    
vydané:
Uložené: Dokumentácia technika PO, Štatút PO

ALŠIE DOKLADY POŽADOVANÉ POD A PREDPISOV O OCHRANE PRED POŽIARMI 
Názov dokladov a miesto uloženia: vlastník objektu 
Revízie VTZ - elektro  
Revízie VTZ - plyn  
Kolauda né rozhodnutia  

Upres ovanie dokumentácie d a:             vykonal: TPO 
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POŽIARNE  POPLACHOVÉ  SMERNICE 
Firma: .................

 (Vypracované v súlade s vyhláškou MV SR . 121/2002 Z.z. § 27) 

Ú elom požiarne poplachových smerníc je uskuto nenie rýchleho a ú inného zásahu v prípade požiaru. 

1. Ú innos

Požiarne poplachové smernice platia pre všetkých pracovníkov a návštevníkov v objekte, ktorým zárove  ur ujú ich 
povinnosti v prípade vzniku požiaru. 

2. Povinnosti každej osoby pri spozorovaní požiaru

Každý kto spozoruje požiar je povinný ho bez meškania uhasi  všetkými dostupnými prostriedkami na hasenie. 

V prípade, že nemôže uhasi  požiar sám a ten sa alej šíri,  okamžite požiar oznámi na : 

Ohlasov u požiarov                                                      tel. .  
ktorá je zriadená na prvom nadzemnom podlaží v................................     
Na Hasi ský a záchranný zbor hl. m. Bratislavy        tel. .  150 alebo 112   

V hlásení je nutné uvies  : kde horí, o horí, kto volá a telefónne íslo odkia  sa volá. Pri hlásení zachovajte pokoj a 
rozvahu, urýchlite odovzdanie správy a vy kajte na spätné overenie Vášho hlásenia. 

3. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

Požiarny poplach sa pre všetkých pracovníkov a návštevníkov objektu,  vyhlasuje opakovaným volaním   

      „HORÍ“ 

V prípade vzdialenejších pracovísk, objektov telefonicky alebo ur enými spojkami. 

4. Povinnosti osôb po vyhlásení požiarneho poplachu

- poskytnú  osobnú a vecnú pomoc pri likvidácii požiaru, vykona  nevyhnutné opatrenia na záchranu osôb a 
  materiálu, 
- pri rýchlom šírení požiaru i zadymení, všetky prítomné osoby na pracoviskách prerušia prácu, vypnú všetky    
  elektrické zariadenia (hlavné vypína e) a disciplinovane opustia svoje pracoviskách i s prípadnými návštevníkmi, 
- alej sa riadia pokynmi lenov protipožiarnych hliadok alebo rozkazmi velite a zásahu privolanej jednotky   
  Hasi ského a záchranného zboru. 

5. Povinnosti ohlasovne požiarov

- vola  Hasi ský a záchranný zbor (pokia  nebol volaný z miesta požiaru) a poda  informácie velite ovi zásahu, 
- v prípade potreby vola alšie pohotovostné útvary, 
- vznik požiaru hlási  vedeniu firmy: ....................., majite ovi a správcovi objektu. 

6. Dôležité telefónne ísla (Bratislava)

Hasi ský a záchranný zbor  150        Plynáre  Bratislava    5341 1902 
Radlinského 6   112   Votrubova 1 

Zdravotnícka rýchla pomoc 155        Elektráre  Bratislava    5061 2246 
Hrani ná 2                                       ule ova 6 

Polícia    158        Vodáre  Bratislava    6231 0252                                
     Starohájska 14 

          
           konate  spolo nosti   
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POŽIARNY EVAKUA NÝ PLÁN 
firma.........................

1.  Poverené osoby riadením evakuácie

Riadenie evakuácie osôb v objekte ................................................................................... bude vykonáva   
.................................................. a v prípade jej neprítomnosti ...............................   
Evakuácia bude riadená z miesta ohrozenia, iba v prípade silného zadymenia priestoru bude riadené z nižšieho 
podlažia, pretože dym stúpa hore. 

2. Povinnosti osôb na vykonanie evakuácie

Pri evakuácii z jednotlivých astí objektu budú napomáha  všetci zamestnanci. K udným a rozhodným 
vystupovaním je potrebné zabráni  vzniku paniky, usmerni  osoby po únikových cestách na vo né priestranstvo 
pred objektom a skontrolova  priestor, i boli evakuované všetky osoby. Výsledok hlási  vedúcemu evakuácie a 
velite ovi zasahujúcej jednotky Hasi ského a záchranného zboru.  

3. Spôsob a cesty evakuácie

Evakuácia osôb sa vykoná vyvedením alebo vynesením po únikových cestách. Ako únikové cesty slúžia chodby a 
schodištia vedúce k východom z objektu von na vo né priestranstvo. Tieto únikové komunikácie musia by  trvale 
vo né a priechodné. Vý ahy sa v prípade požiaru vypínajú a na evakuáciu sa nesmú  v žiadnom prípade použi . 

Miesto pre sústredenie evakuovaných osôb je vo né priestranstvo pred objektom, kde sa tiež sústre uje evakuovaný 
materiál a zabezpe í jeho stráženie. 

Kontrolu po tu evakuovaných osôb vykoná vedúci protipožiarnej hliadky  a výsledok hlási vedúcemu evakuácie, 
alebo velite ovi zasahujúcej jednotky Hasi ského a záchranného zboru. 

4. Poskytovanie prvej pomoci

V prípade zranenia evakuovaných osôb sa im poskytne prvá pomoc za použitia lekárni iek, v prípade nutnosti 
poverená osoba privolá rýchlu zdravotnícku pomoc. 

5. Povinnosti osôb pri evakuácii

- Po vyhlásení požiarneho poplachu a evakuácie opustia všetky osoby objekt po únikových cestách. 
- Zdravé osoby pomáhajú chorým a zraneným. 
- Evakuované osoby sa zhromaždia na ur enom mieste, ktorým je vo né priestranstvo pred objektom, za ú elom 
  vykonania kontroly, i niekto nezostal v ohrozenom priestore. 
- Zraneným sa poskytne prvá pomoc, prípadne privolá lekár. 
- Fyzicky spôsobilé osoby sa prihlásia u vedúceho evakuácie na pomoc pri evakuácii materiálu. 
- Evakuovaný materiál sa ukladá do služobných motorových vozidiel, alebo na vo né priestranstvo pred objektom, 
  pri om sa zabezpe í jeho stráženie. Materiál ani osoby nesmú zavadza  zasahujúcemu Hasi skému a záchrannému 
  zboru. 
6. Dôležité upozornenie

Hlavný vypína  elektriky sa nachádza v ...........................................................  V tejto miestnosti môže by  hor avý 
materiál ukladaný len v nehor avých   uzatvárate ných nádobách. 

Hlavný uzáver plynu sa nachádza v .................................................................................... 

Všetky uzávery sú vyzna ené v grafickej asti evakua ného plánu. K všetkým uzáverom technických zariadení musí 
by  zabezpe ený trvale vo ný prístup.

          
          konate  spolo nosti   
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Firma: .................................., nie je/je vlastníkom žiadnych objektov a vo všetkých
prípadoch je v nájme na základe nájomnej zmluvy. 

Por . Názov objektu Poznámka 
1. Bratislava 
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

Upresnenie vykonané d a: 

____________________________                                          Schválil:_______________________

____________________________                                          Schválil:_______________________

____________________________                                          Schválil:_______________________

____________________________                                          Schválil:_______________________

       
              

                    vlastník firmy 
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Vo firme: ……………………………  sa nachádzajú/nenachádzajú pracoviská so zvýšeným 
požiarnym nebezpe enstvom. 

Por . Názov objektu Poznámky 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Upresnenie vykonané d a: 

____________________________                                          Schválil:_______________________

____________________________                                          Schválil:_______________________

____________________________                                          Schválil:_______________________

____________________________                                          Schválil:_______________________

         
                        vlastník firmy 
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Tematický plán a asový rozvrh školenia
vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi v zmysle §§ 20 – 22 vyhl. MV SR .121/2002 

Z. z. 
_____________________________________________________________________________ 

Obsah školenia o ochrane pred požiarmi : 

- oboznámenie so všeobecne záväznými predpismi  o ochrane pred požiarmi - zákon, vykonávacia     
   vyhláška a Požiarny štatút organizácie, 

- všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch organizácie,  

- výklad o požiarnom nebezpe enstve charakteristickom pre pracoviská organizácie vyplývajúcim z innosti 
  organizácie, 

- oboznámenie so základmi procesov horenia a hasenia,  

- protipožiarne opatrenia na pracoviskách, oboznámenie s požiarnym poriadkom pracoviska,  

- zabezpe enie ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch a pri skladovaní hor avých látok,  

- zásady pracovnej disciplíny vo vz ahu k ochrane pred požiarmi, 

- oboznámenie sa a praktická ukážka s druhmi a rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov,   
   spojovacích  prostriedkov a alších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v objekte a na 
   pracovisku a so spôsobom  ich použitia, 

- spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v objekte organizácie,  
   
- povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc,  

- oboznámenie so spôsobom a cestami evakuácie pod a evakua ného plánu, 

- poskytovanie prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch el. prúdom a ohrození innosti základných   
  životných funkcií, 

- základné aspekty sú innosti s jednotkou Hasi ského a záchranného zboru - povinnos  odovzda    
  informácie o priebehu požiaru, ohrození osôb a materiálu, zásahových cestách a riadi  sa pokynmi   
  velite a zásahu. 

Rozsah vstupného školenia :   2 hodiny                           
Rozsah opakovaného školenia :  2 hodiny 

Školenia sa zú astnia vedúci zamestnanci organizácie  do troch dní po menovaní a opakovane raz 
za 24 mesiacov. 
  
Školenie vykoná odborne spôsobilá osoba - technik PO, zdokladuje ho záznamom, ktorý založí do 
dokumentácie o ochrane pred požiarmi. 

Vedomosti vedúcich zamestnancov získané školením o ochrane pred požiarmi overí skúšobná komisia 
predpísaným spôsobom pod a Požiarneho štatútu  organizácie a zdokladuje  záznamom v dokumentácii 
o ochrane pred požiarmi. 

Dátum školenia:  ...................................                       ...................................................   
podpis školite a 

Príloha prezen ná listina 
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Tematický plán a asový rozvrh 
odbornej prípravy lenov protipožiarnej  hliadky v zmysle §§ 17, 18 a 23  

vyhl. MV SR .121/2002 Z. z. 
_____________________________________________________________________________ 

Obsah odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi : 

1. Teoretická as

a/ oboznámenie s platnými zákonnými ustanoveniami na úseku ochrany pred požiarmi, s Požiarnym štatútom a 
s dokumentáciou ochrany pred požiarmi organizácie (Požiarne poplachové smernice, Požiarny evakua ný plán, 
Požiarny poriadok pracoviska), 

b/ oboznámenie s úlohami protipožiarnej hliadky pracoviska bez a so zvýšeným nebezpe enstvom vzniku 
požiaru v zmysle §§ 17, 18 a 23 vyhl. MV SR  . 121/2002 Z. z. a Požiarneho štatútu organizácie, 

c/ oboznámenie o požiarnom nebezpe enstve charakteristickom pre pracoviská organizácie, protipožiarne 
opatrenia na pracoviskách, oboznámenie s požiarnym poriadkom pracoviska so zvýšeným požiarnym 
nebezpe enstvom, zabezpe enie ochrany pred požiarmi pri technologickom procese pracoviska a zásady 
pracovnej disciplíny vo vz ahu k ochrane pred požiarmi, 

d/ spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu a privolania pomoci v objekte a na jednotlivých pracoviskách, 
povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z Požiarnych poplachových smerníc a z Požiarneho 
evakua ného plánu. 

2. Praktická as

a/ oboznámenie  a praktická ukážka rozmiestnenia a použitia hasiacich prístrojov a hydrantov, použitia 
spojovacích prostriedkov a zariadení na zabránenie šírenia požiaru 

b/ oboznámenie so spôsobom a cestami evakuácie pod a evakua ného plánu, 

c/ poskytnutia prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch el. prúdom a ohrození innosti základných životných 
funkcií, 

d/ základné aspekty sú innosti s jednotkou Hasi ského a záchranného zboru - povinnos  odovzda
informácie o priebehu požiaru, ohrození osôb a materiálu, zásahových cestách a riadi  sa pokynmi velite a 
zásahu. 

Rozsah odbornej prípravy :  2 hodiny,    raz za 12 mesiacov

Odbornej prípravy sa zú astnia menovaní lenovia protipožiarnej hliadky právnickej osoby - pracoviska bez 
miesta so zvýšeným požiarnym nebezpe enstvom, menovanej pre príslušný objekt a lenovia protipožiarnej 
hliadky pracoviska s miestom so zvýšeným požiarnym nebezpe enstvom. Odbornú prípravu lenov 
protipožiarnej hliadky vykoná odborne spôsobilá osoba - technik PO, zdokladuje ju záznamom, ktorý založí 
do dokumentácie o ochrane pred požiarmi. 

           riadite
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Tematický plán a asový rozvrh  
opakovaného školenia  

zamestnancov o ochrane pred požiarmi v zmysle §§ 20 - 22 vyhl. MV SR . 121/2002 Z. z. 

Obsah školenia o ochrane pred požiarmi:

- oboznámenie o platných zákonných ustanoveniach o ochrane pred požiarmi - zákon, vykonávacia  
  vyhláška, 
  
- všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch  organizácie,   

- výklad o požiarnom nebezpe enstve charakteristickom pre pracoviská organizácie,   

- protipožiarne opatrenia na pracoviskách, oboznámenie s požiarnym poriadkom pracoviska,  

- zabezpe enie ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch a o skladovaní hor avých látok,  

- zásady pracovnej disciplíny vo vz ahu k ochrane pred požiarmi, 

- oboznámenie sa a praktická ukážka s druhmi a rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov,   
   spojovacích prostriedkov a alších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v objekte a na  
   pracovisku a so spôsobom ich použitia, 

- spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v objektoch a na jednotlivých  pracoviskách,  

- povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc,  

- oboznámenie so spôsobom a cestami evakuácie pod a evakua ného plánu, 

- poskytovanie prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch el. prúdom a ohrození innosti základných   
  životných funkcií, 

- základné aspekty sú innosti s jednotkou Hasi ského a záchranného zboru - povinnos  odovzda    
  informácie o priebehu požiaru, ohrození osôb a materiálu, zásahových cestách a riadi  sa pokynmi   
  velite a zásahu. 

Rozsah opakovaného školenia :  1 hodina

Školenia sa zú astnia všetci zamestnanci   opakovane raz za 24 mesiacov.

Školenie vykoná odborne spôsobilá osoba - technik PO a zdokladuje ho záznamom, ktorý založí do 
dokumentácie o ochrane pred požiarmi. 

           riadite
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Záznam 

z overenia vedomostí vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

vykonaného v zmysle § 21 vyhl. MV SR  . 121/2002  Z. z. 

_____________________________________________________________________________ 

Organizácia: ................................................................................................................ 

     Overenie vedomostí získaných na školení vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi, 
vykonala skúšobná komisia menovaná na základe menovacieho dekrétu. 

     Vedomosti boli preverené testovým preskúšaním.

     Na základe prezen nej listiny a testov vedúcich zamestnancov zo d a .................................., 
menovite uvedení vedúci zamestnanci preukázali dobré vedomosti o ochrane pred požiarmi, na 
základe ktorých komisia 

osved uje 

svojimi podpismi ich spôsobilos  na riadenie a zabezpe enie ochrany pred požiarmi na nimi 
riadených úsekoch. 

Prílohy:  - Záznam zo školenia 

              - Tematický plán školenia 

              - Testy 

Komisia:   Predseda: ...................................     ______________________ 

   lenovia:   ....................................      ______________________ 

                                ....................................      ______________________ 

      

V ..............................., d a ....................................... 
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Záznam 

z odbornej prípravy lenov protipožiarnej hliadky vykonanej 
v zmysle §§ 17, 18 a 23 vyhl. MV SR . 121/2002 Z. z. 

___________________________________________________________________________________________ 

Dátum vykonania odbornej prípravy:   _________________ 

Rozsah odbornej prípravy:   2 hodiny

Obsah odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi: 

1. Teoretická as
a/ oboznámenie s platnými zákonnými ustanoveniami na úseku ochrany pred požiarmi, s Požiarnym 
štatútom a s dokumentáciou ochrany pred požiarmi  organizácie (Požiarne poplachové smernice, 
Požiarny evakua ný plán, Požiarny poriadok pracoviska),
b/ oboznámenia s úlohami protipožiarnej hliadky pracoviska bez a so zvýšeným nebezpe enstvom vzniku 
požiaru v zmysle §§ 17, 18 a 23  vyhl. MV SR . 121/2002 Z. z. a Požiarneho štatútu organizácie, 

c/ oboznámenie o požiarnom nebezpe enstve charakteristickom pre pracoviská spolo nosti, protipožiarne 
opatrenia na pracoviskách, oboznámenie s požiarnym poriadkom pracoviska so zvýšeným požiarnym 
nebezpe enstvom, zabezpe enie ochrany pred požiarmi pri technologickom procese pracoviska a zásady 
pracovnej disciplíny vo vz ahu k ochrane pred požiarmi, 

d/ spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu a privolania pomoci v objekte  a na jednotlivých pracoviskách, 
povinnosti pracovníkov pri vzniku požiaru vyplývajúce z Požiarnych poplachových smerníc a z Požiarneho 
evakua ného plánu. 

2. Praktická as
a/ oboznámenie  a praktická ukážka rozmiestnenia a použitia hasiacich prístrojov a hydrantov, použitia 
spojovacích prostriedkov a zariadení na zabránenie šírenia požiaru, 

b/ oboznámenie so spôsobom a cestami evakuácie pod a evakua ného plánu, 

c/ poskytnutia prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch el. prúdom a ohrození innosti základných životných 
funkcií, 

d/ základné aspekty sú innosti s jednotkou Hasi ského a záchranného zboru - povinnos  odovzda  informácie o 
priebehu požiaru, ohrození osôb a materiálu, zásahových cestách a riadi  sa pokynmi velite a zásahu. 

Odbornej prípravy sa zú astnili zamestnanci zaradení do protipožiarnej hliadky - právnickej osoby:

Priezvisko a meno       podpis 

_____________________________    _____________________ 

_____________________________    _____________________ 

_____________________________    _____________________ 

_____________________________    _____________________  

Odbornú prípravu lenov protipožiarnej hliadky vykonal Technik PO :
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Záznam  a  obsah  zo  školenia  

novoprijatých zamestnancov o požiarnej ochrane v zmysle §§ 19 - 22 vyhl. . 82/1996 Z. z. 
_____________________________________________________________________________ 

Organizácia:     

Meno a priezvisko: .............................................................Dátum narodenia: ..................................  

Funkcia, organiza ný útvar: ............................................................................................................... 

Obsah školenia o ochrane pred požiarmi:

- oboznámenie o platných zákonných ustanoveniach o ochrane pred požiarmi - zákon, vykonávacia  
  vyhláška, 
  
- všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch  organizácie,  

- výklad o požiarnom nebezpe enstve charakteristickom pre pracoviská organizácie,   

- protipožiarne opatrenia na pracoviskách, oboznámenie s požiarnym poriadkom pracoviska,  

- zabezpe enie ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch a o skladovaní hor avých látok,  

- zásady pracovnej disciplíny vo vz ahu k ochrane pred požiarmi, 

- oboznámenie sa a praktická ukážka s druhmi a rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov,   
   spojovacích prostriedkov a alších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v objekte a na 
   pracovisku a so spôsobom ich použitia, 

- spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v objektoch a na jednotlivých pracoviskách,  

- povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc  

- oboznámenie so spôsobom a cestami evakuácie pod a evakua ného plánu, 

- poskytovanie prvej pomoci pri popáleninách, úrazoch el. prúdom a ohrození innosti základných   
  životných funkcií, 

- základné aspekty sú innosti s jednotkou Hasi ského a záchranného zboru - povinnos  odovzda    
  informácie o priebehu požiaru, ohrození osôb a materiálu, zásahových cestách a riadi  sa pokynmi   
  velite a zásahu. 

Rozsah vstupného školenia :  2 hodiny
Rozsah opakovaného školenia : 1 hodina 

Školenia sa zú astnia všetci zamestnanci  pred nástupom na pracovisko a opakovane raz za 24 mesiacov. 
lenovia protipožiarnych hliadok absolvujú odbornú prípravu pod a osobitných Tematických plánov a 

opakovane raz za 12 mesiacov. 

Školenie a odbornú prípravu vykoná odborne spôsobilá osoba - technik PO a zdokladuje ho záznamom, 
ktorý založí do dokumentácie o ochrane pred požiarmi. 

Potvrdzujem svojim podpisom, že som absolvoval/a vstupné školenie o ochrane pred požiarmi. 

Dátum vstupného školenia: .............................. 

  
............................................................                ........................................................ 
  Podpis školenej osoby      Podpis školite
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Prezen ná listina 

zo školenia vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi

vykonaného v zmysle §§ 20 - 22 vyhl. MV SR  . 121/2002 Z. z.  
____________________________________________________________________________________ 

Obsah a rozsah školenia vykonaný pod a schváleného „Tematického plánu a asového rozvrhu školenia 
vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi“. 

Potvrdenie ú asti vedúcich zamestnancov 

  Meno zamestnanca           organiza ný útvar        podpis                             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   ____________________________ ________________________ ____________ 

2.   ____________________________ ________________________  ____________ 

3.   ____________________________ ________________________  ____________ 

4.   ____________________________ ________________________  ____________ 

5.   ____________________________ ________________________   ____________ 

6.   ____________________________ ________________________  ____________ 

7.   ____________________________ ________________________   ____________ 

8.   ____________________________ ________________________  ____________ 

9.   ____________________________  ________________________  ____________ 

10.   ___________________________ ________________________   ____________ 

Školenie vedúcich zamestnancov vykonal:  Technik PO: 

Dátum vykonania:  _______________ 
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PREZEN NÁ LISTINA 
z opakovaného školenia zamestnancov z oblasti  OPP

konaného d a ........................................ v ........................................ 

       

P. . Priezvisko a meno Osobné Dátum  Organiza ný Podpis 

    íslo  narodenia útvar   

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            

22.            

23.            

24.            

25.            

Školenie zamestnancov vykonal:  Technik PO:     

Obsah a rozsah vstupného školenia vykonaný pod a schváleného:   

"Tématického plánu a asového rozvrhu opakovaného školenia zamestnancov o OPP
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Povinnosti 
PROTIPOŽIARNEJ HLIADKY 

právnickej osoby  

firma........................................................  sídlo:....................................................... 
__________________________________________________________________ 

Vedúci protipožiarnej hliadky:   

lenovia protipožiarnej hliadky:      
    
                      
           

Povinnosti v preventívnej innosti:

1. Dozera  na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šírenia požiarov na pracoviskách. 

2.  Kontrolova  vybavenos  pracovísk hasiacimi prístrojmi, funk nos  požiarnych vodovodov a 
prístup k nim, prístup k hlavným uzáverom rozvodných zariadení energií. 

3. Kontrolova  priechodnos  únikových a núdzových východov, únikových a zásahových ciest. 

Povinnosti v represívnej innosti:

4. Vykonáva  pri vzniku požiaru nevyhnutné opatrenia na evakuáciu osôb a zdolávanie požiaru. 

     Uvedené povinnosti sú sú as ou pracovnej náplne menovaných lenov protipožiarnej 
hliadky.  

             
             konate  spolo nosti   
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MENOVANIE 

lenov protipožiarnej hliadky právnickej osoby firmy............. 

   V súlade so zákonom .314/2001 Zb. a vyhl. MV SR o požiarnej prevencii .121/2002 Z.z. §17 

m e n u j e m 

do protipožiarnej hliadky právnickej osoby pre uvedený objekt nasledujúcich pracovníkov:      

1.  Objekt „....................................................................................., sídlo:...................................   

Vedúci protipožiarnej hliadky:    

lenovia protipožiarnej hliadky:   
       
               

Povinnosti lenov protipožiarnej hliadky sú uvedené v Požiarnom štatúte firmy:.......................... 
a taktiež na osobitnej výveske v objekte. lenovia protipožiarnej hliadky sú povinní sa zú astni   
odbornej prípravy, ktorú tvorí teoretická a praktická as  a oboznámi  sa s povinnos ami a tieto 
dodržiava  ako sú as  svojej pracovnej náplne. Odborná príprava lenov protipožiarnej hliadky 
sa vykonáva raz za 12 mesiacov.

          
          konate  spolo nosti   
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Menovací dekrét 
___________________________________________________

V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi .314/2001 Zb. a § 21 vyhlášky MV SR 
. 121/2002 Z. z. 

m e n u j e m 

s k ú š o b n ú   k o m i s i u

na overenie vedomostí  zamestnancov firmy:........................,   o ochrane pred požiarmi. 

Zloženie komisie:   

Predseda :  

len :   TPO -   

                 

Úlohou komisie v zmysle právnych predpisov je overi  vedomosti vedúcich zamestnancov. 

Vedomosti týchto zamestnancov sa overujú testovým preskúšaním. Po ukon ení školenia 
vyhotoví komisia záznam, v ktorom uvedie výsledky overenia vedomostí zamestnancov. 

Záznamy skúšobnej komisie a testy budú založené v dokumentácii o ochrane pred 
požiarmi. 

          
          konate  spolo nosti   
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PROTIPOŽIARNA  HLIADKA 
  PRÁVNICKEJ  OSOBY 

v objekte:  …………………………………. so sídlom:………………………

OHLASOVANIE POŽIARU  SA  VYKONÁVA OSOBNE, alebo telefonicky  na  íslo 

Povinnosti
v preventívnej innosti   

Zodpovedá za lenov protipožiarnej 
hliadky  a  plnenie  ich úloh.
Pri výkone funkcie dozerá na 
dodržiavanie opatrení na zamedzenie 
vzniku a šírenia požiaru v objekte. 
Kontroluje pripravenos  základných 
hasiacich prostriedkov a vyžaduje 
odstra ovanie prípadných závad.

Povinnosti
v prípade vzniku požiaru 

Do príchodu jednotiek Hasi ského  
a záchranného zboru riadi hasenie, 

prípadne evakuáciu. 

Dohliada na dodržiavanie požiarno- 
bezpe nostných predpisov, na stálu 
pohotovos   požiarnych hydrantov  a 
hasiacich prístrojov ako aj ostatných 
prostriedkov k haseniu požiaru. 
Kontroluje, aby neboli zatarasované 
prístupy k hasiacim prostriedkom a 
únikovým východom. 

Hasí  vzniknutý požiar prúdnicou od 
hydrantu  prípadne hasiacimi 

prostriedkami, ktoré má k dispozícii 
na mieste požiaru. 

Po ukon ení práce kontroluje vypnutie 
elektrických spotrebi ov a zariadení 
okrem tých, ktoré sú ur ené na trvalé 
pripojenie k el. sieti. Kontroluje 
prístup k hlavným uzáverom 
rozvodných zariadení energií a 
priechodnos  únikových a núdzových 
východov a pod. 

Podie a  sa na hasení požiaru, pod a 
potreby zabezpe uje prísun alších 

hasiacich prostriedkov. 

Kontroluje, aby neboli zatarasované 
prístupy k prostriedkom na hasenie, 
k signaliza ným a telefónnym 
zariadeniam.  
Dbá, aby boli vo né vchody, východy, 
manipula né priestory a zásahové 
cesty. 

Hlási vznik  požiaru Hasi skému  
a záchrannému zboru  

íslo telefónu:   150
            alebo:   112

POVINNOSTI  ZAMESTNANCOV  NEZARADENÝCH  DO PROTIPOŽIARNEJ HLIADKY  
Ostatní zamestnanci, ktorí nie sú zaradení  v protipožiarnej  hliadke, vykonávajú do príchodu 

Hasi ského a záchranného zboru  záchranné a hasiace práce pod a pokynov vedúceho protipožiarnej 
hliadky. 
(Oznamovanie požiaru, pomoc pri evakuácii  osôb a majetku, doplnanie hasiacich prostriedkov a pod.) 

Spracoval:                                                                     
                   technik PO                                                                                             

               
V ……………… d a:         Vedúci pracoviska 
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Správanie pri požiari 
Zachova  k ud

1. Nahlási  požiar 
íslo núdzového volania: __-

112 (150) 
o sa stalo? 

Kde sa to stalo? 
Kto je postihnutý? 
Ko ko zranených? 
Aké zranenia? 
Kto podáva hlásenie? 

2. Uvies  do bezpe ia
Varova  ohrozené osoby 

Bezmocných odvies

Dvere zavrie

Ís  po ozna enej
únikovej ceste 

_________________________ 

Dba  na pokyny 

3.Pokúsi  sa o hasenie 
Použi  hasiaci prístroj 

4. Prvá pomoc
Zaistenie miesta úrazu 

Starostlivos  o zranených 

Informova  osoby pre 
poskytnutie prvej pomoci 
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Správanie pri úrazoch 
Zachovanie k udu 

1. Nahlási  úraz 
íslo núdzového volania:  

112 (155) 
o sa stalo? 

Kde sa to stalo? 
Kto je postihnutý? 
Ko ko zranených? 
Aké zranenia? 
Kto podáva hlásenie? 

2. Prvá 
pomoc

Zaistenie miesta úrazu 
Starostlivos  o zranených   
Informova  osoby pre poskytnutie prvej 
pomoci 

Osoba prvej pomoci ____________________ 

Osoba prvej pomoci ____________________ 

Tel.: _____________________ 

Tel.: _____________________

Najbližšia lekárni ka: ________________________________________ 

Nosítka:   ________________________________________

     Dodržiava  pokyny 

3. alšie opatrenia  Zavola  záchranku 

      alebo hasi ov 

      Posla  pre  zvedavcov 

4. alšie zariadenia
Úrazový lekár     
O ný lekár     
Nemocnica     
Nemocnica     
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Plán poplachu
 Podnik:      Oddelenie: 

Úraz 
Požiar 

Prepad 
Vlámanie 

    

112 158 

    

KDE sa O stalo, KTO podáva hlásenie ?   

    
Konate Správa  Vedúci 

oddelenia

     

Okamžité opatrenia

Prvá pomoc:   

Lekárni ka:   

Najbližší lekár: Tel.: 

Nemocnica: Tel.: 

Hlavná prípoj ka elektriny:   

Hlavná prípojka vody:   

Hasiace prístroje:    

Privola  pomoc – zachráni  osoby – boj proti požiaru - 
Vypnú  prúd – uvo ni  dopravné cesty a príjazdy
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Núdzový plán  

__________________ Schválil manažment:_______ 

Okamžité hlásenie poruchy prevádzky, úrazu alebo nebezpe enstiev nadriadenému, rýchle zahájenie 
záchranných a  ochranných opatrení

Okamžité opatrenia pri požiari: 

• Okamžité informovanie kolegov / nadriadených, nepoužíva  vý ah, ihne  uzavrie  hlavný uzáver plynu!!! 
• Alarmovanie hasi ov a záchrannej služby pod a hlásenia poplachu 
• Do zóny požiaru vstupova  len pokia  to nie je nebezpe né, pod a možnosti sa pokúsi  hasi
• Osoby zachra ova  s oh adom na vlastnú ochranu, poskytnutie prvej pomoci  
• Z ohrozenej zóny ihne  odstráni  všetky nebezpe né látky,  
• Bezpe nostné dátové listy (nebezpe né látky) ma  pripravené pre zásah hasi ov   
• Kto nie je zranený, nesmie sa vzdiali  bez informovania nadriadeného, miesto zberné miesto: __________ 

Okamžité opatrenia pri postihnutí osôb: 

• Poskytnutie prvej pomoci so zachránením z ohrozenej oblasti pod a plánu prvej pomoci 
• Zaisti  sústavnú starostlivos
• Zalarmovanie záchrannej služby a informovanie nadriadeného pod a hlásenia poplachu 
• Zabezpe i  pou enie a informovanie záchranárov  

Poplašné hlásenie 

 Stru né presné hlásenie: 
Kde sa nie o stalo (miesto)? 

o sa stalo? 
Sú zranené osoby? 

Kto podal hlásenie ?

Nadriadený

Postihnutie osôb 
Riadiaca záchranná 

centrála   
Tel.: 112 

Požiar 
Riadiaca záchranná 

centrála 
Tel.: 112 

Nehoda 
s nebezpe nými 

látkami 
Riadiaca záchranná 

centrála 
Tel.: 112 

Služby Miesto Telefón 
Nadriadený 
Osoba pre prvú pomoc   
Osoba poverená 
bezpe nos ou 

  

Odborník pre BOZP   
Podnikový lekár   
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Oznámenie poistnej udalosti 
k úrazovému poisteniu pod a § 231 ods. 1 písm. h)  zákona . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  

( alej len „zákon“) 

pracovný úraz Poistná udalos * 

choroba z povolania 
  

1. I O/R
zamestnávate a 

OKE  – kód  
(uve te z výkazu poistného)  

2. Názov a adresa zamestnávate a: 

3. Evidenciu miezd vedie zamestnávate  (ÁNO – NIE) 

4. Adresa miesta útvaru zamestnávate a, ktorý vedie evidenciu miezd, ak nie je totožné 
s adresou jeho sídla: 

  

5. DÁTUM VZNIKU POISTNEJ UDALOSTI (DALEJ LEN PU)
v dôsledku pracovného úrazu - dátum vzniku pracovného úrazu: d a o              hod.   

v dôsledku choroby z povolania – dátum zistenia choroby z povolania: d a 

6. Miesto vzniku PU (obec, ulica, okres, prípadne ozna enie pracoviska):

7. Poškodený zamestnanec (meno, priezvisko, adresa bydliska):

8. Dátum narodenia poškodeného zamestnanca:

9. Pracovné zaradenie poškodeného v ase vzniku PU:

10. Poškodený zamestnanec má nárok na výplatu náhrady príjmu pri do asnej pracovnej neschopnosti 

pod a zákona .461/2003 (ÁNO-NIE)

11. PODROBNÝ POPIS VZNIKU POISTNEJ UDALOSTI (u choroby z povolania uve te faktory 
pracovného prostredia, ktoré mali za následok vznik choroby z povolania a 
predchádzajúcich zamestnávate ov, u ktorých poškodený pracoval za podmienok, z ktorých 
vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý popr. uve te v prílohe oznámenia): 

• hodiace sa ozna te “x“ 
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12. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, uve te kým: 

13. 
Ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných 
látok, uve te kto konal pod ich vplyvom a ako bolo preukázané, že táto osoba konala pod 
vplyvom týchto látok: 

  

14. 
Ak boli v prí innej súvislosti so vznikom škody porušené právne predpisy alebo ostatné 
predpisy, i pokyny na zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci, uve te kým  a 
bližšie špecifikujte porušený predpis: 

  

15. 
Ak bola škoda spôsobená zavineným porušením pracovných povinností v pracovno-
právnych vz ahoch, uve te kým, bližšie špecifikujte porušenie a pripojte k oznámeniu 
zápisnicu škodovej komisie: 

  
16. Uve te, ktorý orgán pracovný úraz vyšetroval (príslušný inšpektorát práce, polícia at .): 
  
17. POŠKODENIE ZDRAVIA 

- bolo spôsobené úrazom uznaným ako pracovný úraz pod a zákona  
(ÁNO - NIE): 

 - poranenie spôsobeného úrazom:  
 - ak poškodený zomrel na následky úrazu, uve te dátum úmrtia:  
 - bolo spôsobené chorobou z povolania, uve te akou:  

18. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD POŠKODENÉHO ZAOKRÚHLENÝ NA ŠTYRI 
DESATINNÉ MIESTA NAHOR 

 pod a § 84 zákona je denný vymeriavací základ:  Sk 
 zistený z rozhodného obdobia  

19. SPOLUZODPOVEDNOS  POŠKODENÉHO NA VZNIKU ŠKODY 

 Miera zavinenia poškodeného v %  
 Dôvod zbavenia sa zodpovednosti pod a Zákonníka práce:  
  
 Porušený právny predpis, predpis alebo pokyn na zaistenie BOZP: 
  

Pripojte zápis škodovej komisie alebo zápis z prejednania rozsahu zodpovednosti za 
škodu uskuto neného v zmysle § 198 ods.2 Zákonníka práce a doklady preukazujúce 
oboznámenie poškodeného s príslušnými bezpe nostnými predpismi a pokynmi 

20. Ak bol podaný návrh na prejednanie nároku na náhradu škody pred súdom, uve te 
predmetný súd a priložte návrh a stru nú informáciu o stave konania:  

  

21. Ak sa súdne konanie skon ilo, pripojte rozhodnutie a uve te, i ste poškodenému pod a 
tohto rozhodnutia náhradu už vyplatili a kedy: 

  

Vybavuje: Telefón zamestnávate a: 

Podpísaný poistený (zamestnávate ) vyhlasuje, že všetky otázky zodpovedal pravdivo a ni
nezaml al.  

V .............................. d a .................. 200... 

meno a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávate a 
a odtla ok pe iatky  (poistený) 

• hodiace sa ozna te “x“ 
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Záznamy o úrazoch / Poskytnutie prvej pomoci 

Tieto záznamy sa musia uchováva  minimálne 5 rokov a musia obsahova
minimálne nasledovné údaje: 

Údaje o priebehu úrazu resp. poškodenia zdravia  

Meno zranenej resp. 
ochorenej osoby 

Dátum/ as  

Oddelenie/úsek  

Meno svedka  

Druh a rozsah zranenia 
/ochorenia 

Priebeh úrazu:  

Poskytnutie prvej pomoci 

Meno osoby poskytujúcej 
prvú pomoc 

Dátum/ as  

Druh opatrení   

Materiál pre prvú pomoc 
(použitý/odobratý) 
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Zranený: __________________ Miesto úrazu: _________________
    
Oddelenie: __________________ Vedúci oddelenia: _________________

  
Pracovný 
prostriedok: 

__________________

  
Výrobca: __________________
  
Rok výroby: __________________
  
Typ: __________________
  

innos : __________________

Pokyny k obsluhe / návod na prevádzku: 

  
Iná innos : __________________
  

__________________
  

  

Priebeh úrazu:

Objednávate : Svedkovia: 
    

Prí iny:  technické  organiza né  podmienené 
správaním

Opatrenia:

Dátum:______________________ Odborník BOZP ______________ Konate /majite ________________ 
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Téma školenia/pou enia: 

o

Použité podklady: 

o

Vedúci školenia/pou enia: Dátum: 

Ú astník: Úsek: Podpis: 
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Kontrolný zoznam „Využívanie cudzích firiem“ - doporu ené

Áno Nie 

Bola pre vykonanie zákazky vybraná vhodná a spo ahlivá firma  
(referencie?)? 

Máte príležitos  sa dostato ne asto na mieste presved i  o tom, i 
sa zákazka správne vybavuje? 

Pred udelením zákazky ste si zmluvne zaistili možnos , aby cudzia 
firma bola povinná dodržiava  Vami požadované štandardy 
a že prípadne bude znáša  dôsledky? 

Je zabezpe ené, že cudzia firma bude na mieste práce dostato ne 
zaškolená? 

Pokia  n pôde podniku pracujú sú asne viaceré firmy (napr. cudzia 
firma a vlastní pracovníci): 

Je postarané o dostato nú koordináciu? 

Je úloha poverenej firmy pred za iatkom prác jasne definovaná? 

Je cie om jej využívania vytvorenie diela / dosiahnutie úspechu? 

Zú tovanie sa vykoná na základe pevnej ceny resp. pod a zoznamu 
výkonov? 

Je výber a zadelenie personálu výlu ne vecou poverenej firmy? 

Sú pracovné pokyny ude ované výlu ne poverenou firmou? 

Je práca dostato ne oddelená od vlastných pracovníkov (žiadne 
tímová práca)? 

Stanovuje poverená firma pracovnú dobu a kontroluje dochádzku? 

Sleduje poverená firma správnos  pracovných postupov? 
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Oblasti koordinácie Poznámky
Koordinácia

nutná? 
  Áno   Nie 

Opatrenia 

1. Charakter a ciele 

Spravidla tu nie je potrebná koordinácia 

2. Organizácia bezpe nosti 

Úlohy a kompetencie 
zú astnených

Upravené 
- zmluvou o dielo 
- zošitom povinností 

Prikazovacie kompetencie  
koordinátora 

Upravené 
- zmluvou o dielo 
- zošitom povinností 

Kontaktná osoba - Org. štruktúra  objednávate a
- Org. štruktúra spolupráce 
- Úprava zastupovania 

asový priebeh prác Termíny 
(za iatok, iastkové termíny, koniec) 

Ukon enie prác Prevzatie, iastkové prevzatie
Pracovné, prístupové doby
Podávanie hlásení 
Zákazy vstupu, pobytu
Nutné preukazy
Povolenia pre zvláštne práce Napríklad pre 

- zvára ské práce 
- práce na a v zóne elektrických 
zariadení 
- Preprava osôb so zdvíhacími 
zariadeniami
- Práce v stiesnených priestoroch 
(šachty, kanály, silá, nádrže, nádoby,...)
- Práce v zónach ohrozených požiarom 
a výbuchom 
- Práce v kontaminovaných zónach 
- Búranie a sanácia stavebných astí
obsahujúcich azbest  
- Zaobchádzanie s nebezp. látkami 
- práce s trhavinami 

Spolo né používanie 
Komunika ných prostriedkov 

napríklad 
- telefónu, faxu 

3. Školenia, 
inštrukcie, informácie 

Vzájomné informovanie 
ako aj inštrukcie o  
- existujúcich prevádzkových 
nebezpe enstvách 
- platné bezpe nostné
predpisy 

Uvedenie, vedenie, inštruovanie  
zamestnancov: 
- stanovi  adresátov, ú astníkov
- ur i  obsah, priebeh 
- stanovi , kto o robí 

4. Bezpe nostné pravidlá a štandardy  
Individuálne pracoviská, 
osoby pracujúce samy 

- Kontaktné osoby  
- Sledovanie 

Zvláštna potreba miesta 
Skladové plochy 
Dopravné cesty a zariadenia - Ktoré sa majú používa ?

- Pravidlá dopravy, signalizácia, 
uzavretie, obchádzka, miesta parkov. 
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Oblasti koordinácie Poznámky
Koordinácia

nutná? 
  Áno   Nie 

Opatrenia 

Používanie cudzích 
prevádzkových prostriedkov 

napríklad 
- stroje, nástroje (napr. žeriav) 
- lešenia, rebríky 
- vedenia pre zásobovanie energiou 
- elektrické prípojky 

Osobný ochranný výstroj 
(OOV) 

Kto musí kde nosi  aké OOV? 

istenie pracoviska 
Odpady, odpadová voda, 
zvyškové látky 

- Zaobchádzanie 
- Ozna enie 
- Deponovanie, likvidácia 

5. Zis ovanie nebezpe ia, posúdenie rizika 

Zis ovanie nebezpe ia, 
Príp. analýza rizík 

- Kde a kedy môže dôjs  k nebezpe iu?
- o sa môže sta ?
- Hrozia zvláštne nebezpe ia? 

 (–> príp. prizva  ASA ) 
6. Plánovanie a realizácia opatrení 

Plán realizácie 
7. Organizácia núdzového 

Zabránenie požiaru, 
protipožiarna ochrana 

- Koncept 
- Hasiace prostriedky a zariadenia 
- Inštrukcia 
- Skladovanie hor avých materiálov 

Únikové a záchranné cesty - Zberné miesta 
- Núdzové východy 
- Používanie vý ahov zakázané 

Poplach a záchrana - Organizácia poplachu 
- ísla núdzového volania 

Prvá pomoc - Osoba poskytujúca prvú pomoc 
- Materiál pre prvú pomoc, miestnos

8.  Spoluú as

9. Ochrana zdravia 
Využívanie podnikových 
zariadení 

napríklad 
- sanitárne zariadenia, WC 
- šatne, oddychová miestnos
- automaty na nápoje 
- reštaurácia pre personál 

Všeobecné spôsoby 
správania

napríklad 
- faj enie, alkohol 
- jedenie, pitie 
- poriadok, istota, hygiena 

10. Kontrola, audit 
Kontrola a sledovanie  
Bezpe nostných opatrení 

- Kto o sleduje? 
- Upravi  v zmluve o dielo: sankcie 
pri nedodržaní  bezpe nostných 
opatrení 
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Príklady prác s osobitným nebezpe enstvom  
(§4 ods.2 písm.b nariadenia vlády  510/2001 Zz) 

Práce s osobitným nebezpe enstvom sú najmä: 
1. práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavený nebezpe enstvu zasypania, zapadnutia 

v mo aristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom práce, 
použitím pracovným postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na 
stavenisku 

2. práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrozený pôsobením chemických alebo 
biologických látok, ktoré znamenajú osobitné nebezpe enstvo pre bezpe nos
a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie 
pracovného prostredia 

3. práce s výskytom ionizujúceho žiarenia, pri ktorých sú ur ené kontrolované pásma 

4. práce v blízkosti vysokého napätia 

5. práce, pri ktorých je nebezpe enstvo utopenia 

6. práce v šachtách, v podzemí, v tuneloch 

7. práce, ktoré vykonávajú potápa i s dýchacími prístrojmi 

8. práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stla eným vzduchom 

9. práce s výbušninami 

10. montáž alebo demontáž ažkých konštruk ných prvkov 
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Oznámenie 
(§2ods.3 nariadenia vlády  510/2001 Zz) 

1. Dátum predloženia oznámenia ........................................................................................ 

2. Presná adresa staveniska.................................................................................................. 

3. Stavebník (meno, adresa)................................................................................................ 

4. Názov stavby................................................................................................................... 

5. Stavebný dozor(meno, adresa)........................................................................................ 

6. Koordinátor dokumentácie(meno, adresa)....................................................................... 

7. Koordinátor bezpe nosti(meno, adresa)........................................................................... 

8. Plánovaný termín za atia prác na stavenisku................................................................... 

9. Plánovaný termín dokon enia prác na stavenisku............................................................ 

10. Predpokladaný najvyšší po et pracovníkov na stavenisku.............................................. 

11. Plánovaný po et právnických osôb alebo fyzických osôb                                                    

na vykonávanie prác na stavenisku.................................................................................. 

12. Údaje (meno, adresa) o právnických osobách alebo fyzických osobách                              

na vykonávanie prác na stavenisku.................................................................................. 
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POSÚDENIE OHROZENIA NA STRECHÁCH  .......................................................................... 200 

VZORY PRE ŠPECIÁLNE DOKUMENTÁCIE / ZÁZNAMY – POSÚDENIE OHROZENIA / 

ZAŤAŽENIA STAVENÍSK ......................................................................................201-211

POUŽÍVANIE PRAKTICKEJ PRÍRUČKY 

V časti A, kapitola I sú objasnené všeobecné, takmer pre všetky podniky platné ustanovenia a uvedené sú príklady 
uplatňovania. 

V prílohe - Časť A, kapitola II sa nachádzajú nevyplnené formuláre potrebné na splnenie všeobecných povinností do-
kumentácie v podniku. V závislosti od remesla a špeciálneho podniku môžu však byť potrebné aj ďalšie podklady (napr. 
ochrana proti žiareniu, špeciálne pracovné prostriedky). Tieto sú v časti B obsiahnuté vždy k príslušnému remeslu.

V časti B, kapitola I sú dané k dispozícii vzory pre školenie  zamestnancov, pracovníkov v strechárskych fi rmách. Nakoľko 
je každý podnik rozdielny, môžu byť v prípade špeciálnych daností požadované ďalšie podklady pre správne splnenie 
podmienok BOZP podľa predpisov EU !

Časť B, kapitola II sa zaoberá požiadavkami špecifi cky kladenými na práce na strechách a remeslá s nimi súvisiace, tu 
sú popísané špeciálne nebezpečenstvá prác na strechách a v strechárskych remeslách a sú uvedené vzory pre špeciálne 
dokumentácie / záznamy. 

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Smernice EU musia byť zásadne členskými štátmi implementované do národného práva do „cieľového termínu“,  uve-
deného v smernici, t.j. predpisy EU sa musia na Slovensku vydať spravidla formou zákona, nariadenia alebo admi-
nistratívneho predpisu (porov. napr. národný zákon Zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov / Zákon č. 
311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov / Zákon č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Smernice k BOZP vychádzajú zásadne z článku 118a Zmluvy o ES, v ktorej je upravené, že Rada prostredníctvom smerníc 
stanovuje minimálne predpisy, ktoré podporujú predovšetkým zlepšenie pracovného prostredia, aby sa viac chránila 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov v členských štátoch. 

Podľa toho istého článku 118a smernice nemajú predpisovať administratívne, finančné alebo právne povinnosti, 
ktoré by boli prekážkou pri zakladaní a rozvoji malých a stredných podnikov. 

„Minimálne predpisy“ znamenajú, že jednotlivé členské štáty môžu pri implementácii do národného práva si stanoviť 
prísnejšie merítka, avšak nesmú zaviesť „mäkšie“ predpisy. Výnimky v „národných osobitných prípadoch“ potvrdzujú 
toto pravidlo.
Táto smernica na implementáciu právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU sa pokúša urobiť „uplatňovateľnými“ 
podstatné predpisy EU v malých podnikoch formou, orientovanou na prax. Nerobí sa nárok na úplnosť, poukazuje však 
na podstatné znaky  „bezpečného podniku“.
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1. Všeobecný úvod

BOZP nemá chrániť ľudí pred prácou. Nemá chrániť ani prácu ako takú. 

BOZP sa voľakedy volala ochrana robotníkov. Stala sa nutnou vďaka industrializácii a technizácii v predchádzajúcom 
storočí. 

Medzi časom sa technika a chémia dostali do takmer všetkých pracovných a životných oblastí. V továrňach už nie sú 
ohrození len robotníci, ale všetci zamestnanci.

Z ochrany robotníkov sa preto stala bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

BOZP znamená chrániť život a zdravie ľudí pred nebezpečenstvami, ktoré vznikajú pri práci alebo v dôsledku práce. 

Využívanie techniky a chémie má robiť prácu ľudskejšou. 

Pracovné úrazy

• spôsobujú ľudské utrpenie 
• môžu spôsobiť trvalé ujmy 
• môžu znížiť šance kariérneho postupu 
• môžu nútiť k prijatiu činnosti s nižšou kvalifi káciou 
• môžu viesť k stratám príjmov 
• môžu mať negatívny vplyv na život rodiny 
• môžu znamenať vzdanie sa životných radostí

a

• stoja peniaze, veľa peňazí

Národohospodárske náklady na pracovné úrazy stoja ročne mnoho miliónov korún (EUR).

Následky úrazov sú často dlhodobé, zasahujúce generácie. Nasledujúce generácie budú doplácať za pracovné úrazy 
svojich otcov a starých otcov.

Počty úrazov sú príliš vysoké. Aby sa znížili, musí sa BOZP brať vážne, t.j. poznať predpisy BOZP a dodržiavať ich.

Choroby z povolania spôsobujú napr.

• hluk
• nebezpečné látky
• ťažké bremená
• ťažké pracovné nástroje
• pracoviská neprispôsobené človeku 

Viacnásobná záťaž je obzvlášť zdraviu škodlivá. Aby sa tieto záťaže odbúrali a aby sa tým znížil počet ľudí v predčasnej 
invalidite, musí sa BOZP brať vážne. 

Prostriedkom k tomu je informovanie zamestnancov. 
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Prečo predchádzať pracovným úrazom?
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2. Predpisy EU

 

Smernice EU v oblasti BOZP 
uplatniť podľa národného 

práva členských štátov
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3. Zodpovednosť za BOZP
3.1 Zodpovednosť a právne následky
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3.2 Zásadná zodpovednosť za stavenisko
  

Použité predpisy:
Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko.

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 
237/2000 Z.z.
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3.3 Vnútropodnikové zodpovednosti / organizácia

 

Každý riadiaci pracovník je zodpovedný za BOZP v rozsahu svojej funkcie podľa pracovnej náplne prí-
padne pracovnej zmluve.

Náhrada škody, zodpovednosť zamestnanca, zamestnávateľa za škodu

škoda - zodpovednosť

zamestnanec - porušenie povinností pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvis-
losti s nimi

- porušenie bezpečnostných predpisov, s ktorými bol oboznámený
- nezakročenie pri hroziacej škode
- rozdiel na zverených hodnotách, ktoré prevzal písomne
- strata predmetov zverených na základe písomného potvrdenia
- požitie alkoholu alebo iných omamných látok

zamestnávateľ -  za nepoučenie a neinformovanie všetkých zamestnancov 
o nebezpečenstvách, rizikách a ohrozeniach na pracovisku

- zlá organizácia práce
- nedodržanie povinností podľa zákona o BOZP § 8a, 8c
- nevykonanie kontrol na požitie alkoholu a iných omamných látok
- nevykonanie kontrol stavu BOZP vrátane technických zariadení a fakto-

rov pracovného prostredia
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3.4 Delegovanie povinností zamestnávateľa

 

V podniku nesie každý zodpovednosť. 
To platí predovšetkým pre podnikateľa 
(zamestnávateľa) a pre pracovníka 
majúceho dozor, ale aj pre zamest-
nanca.

V podniku sa zodpovednosť viaže na 
prijaté úlohy. Rozsah úloh je veľmi 
rozdielny, tomu zodpovedajúco je 
odstupňovaná zodpovednosť jednot-
livých pracovníkov. Rozlišuje sa:

Zodpovednosť podnikateľa 
(zamestnávateľa)

Zahrňuje celý podnik, časti svojej 
zodpovednosti, však môže delegovať 
na pracovníkov písomným delegova-
ním povinností (pozri formulár „De-
legovanie povinností“). Tu musí byť 
popísaný rozsah zodpovednosti i kom-
petencie.

Jednou z povinností podnikateľa, 
ktorá sa nedá delegovať, je výber 
vhodného dozorujúceho a riadiaceho 
personálu.

Zodpovednosť nadriadeného

Platí pre jeho oblasť prikazovacej 
právomoci a každú prijatú úlohu. Do-
zorujúci a vedúci personál môže časti 
prebratej zodpovednosti písomne 
preniesť na pracovníkov.

Zodpovednosť zamestnanca

Aj pracovník bez prikazovacej právo-
moci je zodpovedný za svoju oblasť 
úloh. Musí dodržiavať bezpečnostné 
predpisy a chrániť ostatných pra-
covníkov pred poškodením ich zdravia. 
Nosenie OOPP, ktoré zamestnávateľ 
musí poskytnúť, patrí k jeho povin-
nostiam.

Kto v rámci svojej zodpovednosti 
zapríčiní svojím konaním alebo ne-
konaním pracovný úraz, musí počítať 
s trestnoprávnymi a občianskopráv-
nymi dôsledkami.
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Doporučené tlačivo 

Delegovanie povinností zamestnávateľa
(podľa príslušných právnych predpisov)

Na pána / pani  ..........................................................................................................................
(meno, priezvisko)

sa za oddelenie  .........................................................................................................................  
(názov podľa organizačnej štruktúry/pracovných náplní)

fi rmy   .....................................................................................................................................  
(názov, závod a sídlo)

sa deleguje na zodpovednosť za povinnosti, týkajúce sa dodržiavania predpisov BOZP, predchádzania úrazom a ochra-
ny životného prostredia,  za ktoré je zodpovedný podnikateľ. 

• Zabezpečovanie prevádzky v súlade so zákonom z hľadiska štátnych predpisov a predpisov profesijných 
združení týkajúcich sa BOZP v aktuálnej platnej verzii 

• Zabezpečovanie prevádzky v súlade so zákonom z hľadiska štátnych predpisov o ochrane životného prostre-
dia bezpečnosti zariadení v aktuálnej platnej verzii

• Vytváranie a zachovávanie zariadení
• Vydávanie príkazov a iných opatrení
• Iniciovanie lekárskej prehliadky zamestnancov

Pokiaľ sa neprekročí celková suma Sk (€) ................ v jednotlivom prípade a suma Sk (€) ............ v hospodárskom 
roku (príp. x % z rozpočtu oddelenia).

K tomu patria predovšetkým:

• Zabezpečovať merania týkajúce sa dodržiavania hodnôt emisií a imisií vo vzduchu, pôde a vode
• Vykonávať obchôdzky a v prípade potreby iniciovať analýzy, previerky a ďalšie zisťovania
• Zabezpečovať prevádzku zariadenia bez núdzových prípadov
• V núdzovom prípade prijať opatrenia starostlivosti o človeka a životné prostredie
• Vykonávať likvidáciu odpadu, špeciálne zber a zaraďovanie
• Zabezpečovať ochranu vôd (špeciálne v súvislosti s odpadovými vodami a látkami ohrozujúcimi vodu)
• Zabezpečovať čistotu ovzdušia / ochranu proti hluku
• Zabezpečovať ochranu pôdy (špeciálne zabrániť vniknutiu škodlivín do pôdy)
• Zabezpečovať ochranu zdrojov, špeciálne šetriť energiou a vodou
• Plniť manipuláciu s nebezpečnými nákladmi, špeciálne povinnosti odosielateľa, nakladajúcej strany a prí-

jemcu.
• Zabezpečiť manažment nebezpečných látok, špeciálne požiadavky k objemu, poučeniu, skladovaniu, pre-

vádzkovým pokynom, náhradným látkam

V prípade, že by sa vyššie uvedená suma prekročila na základe potrebných opatrení, okamžite treba preukázateľne 
informovať priameho nadriadeného. Pri záležitostiach, ktoré neviete odborne defi nitívne objasniť, je Vám na 
požiadanie k dispozícii naše oddelenie pre bezpečnosť / životné prostredie, ktoré Vám poskytne príslušné rady.

Miesto, dňa  ..............................................................................................................................

 

 ...................................... ......................................
 podnikateľ povinná osoba
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4. Školenia

Čas
Periodicita

Príležitosť

 • Vstupné školenie

Pred začiatkom zamestnania

Pri zmene pracoviska

 • Zaškolenie

Zavedenie nových postupov, strojov, látok, atď.

 • Opakované školenie

Pravidelne

 • V primeraných intervaloch

 • Minimálne 1 x za rok

Podľa situácie a príležitosti

 • Úrazy, poruchy 

 •  Zistené nedostatky

 • Pozorovania, upozornenia

 • Zvláštne požiadavky prevádzky

 • Zmeny právnych predpisov
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Čas
Periodicita

Príležitosť

Periodicita školení

                                      

Informovanie zamestnanca pred  začatím 

práce o nebezpečenstvách vyskytujúcich sa 

pri práci a o opatreniach na ich odvrátenie

       

Napr.
 • Únikové trasy / núdzové východy / núdzové volanie

 • Pád, prepadnutie

 • Skladovanie, stohovanie

 • Druh odevu / OOPP

 • Nosenie náradia

 • Nosenie šperkov

 • Nebezpečné práce

 • Údržba

 • Obsluha hasiacich prístrojov

 • Styk s nebezpečnými látkami

 • Správanie pri úraze

 • Elektrické zariadenia

 • Motorové pracovné prostriedky

 • Viazacie prostriedky

 • Obsluha stavebných strojov

 • Zdvíhacie zariadenia

 



 Praktická príručka pre školenie 115

Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Čas
Periodicita

Príležitosť

Periodicita školení

                                      

V primeraných 

časových 

intervaloch

       

Rozhoduje zamestnávateľ

Príležitosti pre školenia (príklady)

 • Prijatie nových pracovníkov

 • Preloženie pracovníkov

 • Iné / nové činnosti

 • Nové postupy, stroje, látky

 • Nové priestory / zariadenia

 • Aktuálne udalosti

 • Nové / zmenené predpisy

 • Zahraniční pracovníci

 • Cudzie fi rmy / návštevníci

 



 116 Praktická príručka pre školenie

Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Lehoty lekárskych prehliadok:

Profesia: Lehoty lekárskych prehliadok:
Novoprijatý pracovník vstupná lekárska prehliadka
Vodiči z povolania do 50 r. 1 raz za 2 roky, nad 50 r. 1 raz za rok
Vodiči motorových vozíkov  1 raz za 3 roky alebo podľa kategórie rizík
Elektrotechnik 1 raz za 3 roky
Obsluha zásobníkov na sypké hmoty 1 raz za 3 roky
Obsluha kotlov (kuriči) + obsluha sušičky 1 raz za 3 roky
Obsluha tlakových nádob 1 raz za 3 roky
Zvárači 1 raz za 3 roky
Výdaj stravy – pracovníci v kuchyni  1 raz za rok – zdravotný preukaz
Rizikové pracovisko (hlučnosť, prašnosť...) 1 raz za rok a po skončení PP raz za 3 roky
Práce vo výškach 1 raz za rok, práce nad 1,5m bez zabezpečenia
Nočné práce 11:00 do 6:00 hod. 1 raz za rok
TH pracovníci stačí vstupná lekárska prehliadka
Zvárači do 50 rokov  1 raz za 3 roky alebo podľa kategórie rizík
Zvárači nad 50 rokov    1 raz za 3 roky alebo podľa kategórie rizík
Zvárači nad 60 rokov 1 raz za 3 roky alebo podľa kategórie rizík
I. a II. kat. vstupná lekárska prehliadka
III. kat. aj FO-P  1 raz za 2 roky

IV. kat. aj FO-P 1 raz za rok

Lehoty (periodicita) opakovaných školení:

Opakované školenia: Lehoty opakovaných školení:
obsluha stavebných strojov 1 raz za 2 roky
obsluha motorových vozíkov 1 raz za rok
žeriavnici   1 raz za rok
viazači bremien  1 raz za rok
obsluha zdvíhacích zariadení 1 raz za rok
obsluha plošín 1 raz za rok
obsluha lyžiarskych vlekov  1 raz za 2 roky
obsluha regálových zakladačov  1 raz za rok
obsluha výťahu stavebného 1 raz za rok
elektrikári z vyhl. 718/2002 Z.z. 1 raz za 2 roky
obsluha reťazových motorových píl a krovinorezov 1 raz za 2 roky
montážnici lešení 1 raz za rok
BOZP a PO vedúci pracovníci 1 raz za 2 roky
BOZP a PO zástupcov zamestnancov  1 raz za 2 roky
BOZP a PO ostatní pracovníci 1 raz za 2 roky
pracovníci riadiaci stavebné práce v zm. vyhl. 374/90 Zb. 1 raz za rok

školenie z prvej predlekárskej pomoci 1 raz za 2 roky 
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Cieľ

Zmena správania

- od správania v rozpore s bezpečnosťou k správaniu v súlade s bezpečnosťou

•  Z hľadiska bezpečnosti včasným spoznaním nebezpečenstva /ohrozenia ako 

• Z hľadiska bezpečnosti včasným spoznaním nebezpečenstva /ohrozenia ako aj 

záťaže poškodzujúcej zdravie

• Správnym ohodnotením rizík

• Uplatňovaním / zavádzaním vhodných a účinných opatrení na zavrátenie 

nebezpečenstva

• Vykonávaním prác v súlade s bezpečnosťou a ochranou zdravia

• Vytváraním a udržiavaním kladných postojov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci

Náplň školenia

                     

1. Realisticky prezentovať nebezpečenstvo / ohrozenie

2.  Význam spoznania nebezpečenstva / ohrozenia

3. Ponúknuť použiteľné ochranné opatrenia alebo ich vypracovať s účastníkmi

4. Určiť používanie pracovných prostriedkov

5. Vykonať kontrolu a ukázať dôsledky nedodržania predpisov
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Praktické vykonávanie školenia

Skonštatovať požiadavky školenia

Stanoviť ciele školenia

Stanoviť obsah školenia v súlade s cieľmi školenia

Zvoliť si metódu školenia

Zostaviť prostriedky na školenie

Vykonať školenie

Skontrolovať výsledok školenia

Overovať vedomosti
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5. Zaistenia proti pádu osôb z  výšky všeobecne

Pozrite sa na
                Jana

padá bez helmy 
             a bez lana

5.1 Všeobecné ustanovenia

Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca 
a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky, 

do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. 

Pri práci na streche sa musia pra-
covníci chrániť:
a)  proti pádu zo strešných plášťov 

na voľných okrajoch,
b)  proti skĺznutiu z plochy stre-

chy pri jej sklone nad 25°,
c)  proti prepadnutiu cez strešnú 

konštrukciu

Zabezpečenie proti pádu zo stre-
chy nielen po obvode, ale aj do  
svetlíkov, technologických a iných 
otvorov je splnené použitím ochran-
nej, prípadnej záchytnej konštruk-
cie alebo použitím osobného zabez-
pečenia pracovníkov proti pádu.

Zabezpečenie proti pádu zo stre-
chy nielen po obvode, ale aj do  
svetlíkov, technologických a iných
otvorov je splnené použitím ochran-
nej, prípadnej záchytnej konštruk-
cie alebo použitím osobného zabez-
pečenia pracovníkov proti pádu

  Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívnym ale-
bo osobným zabezpečením nezávisle od výšky na všetkých praco-
viskách a komunikáciach nad vodou alebo inými látkami, kde hrozí 
nebezpečenstvo poškodenia zdravia, a od výšky 1,5 m na všetkých 

ostatných pracoviskách.
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Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m sa nevyžaduje, ak
    

a)  pracovisko alebo komunikácia je na plochách so sklonom do 10 stupňov vrátane od 

vodorovnej roviny a sú vymedzené zábranou (jednotyčové zábradlie s výškou najmenej 

1,1 m, ktoré nie je určené na ochranu proti pádu osôb 

a predmetov zo zvýšenej úrovne a pod.) najmenej 1,5 m od hrany pádu,

b)  miesto práce vnútri objektu je najmenej 0,6 m pod korunou strechy, na ktorej sa 

pracuje

H = Výškový rozdiel medzi okrajom pádu A a plochou dopadu F

5.2 Poradie priorít ochranných opatrení proti pádu

Zabránenie pádu má prednosť pred zmiernením pádu!

1
Kolektívna ochrana 
Opatrenia, ktoré zabraňujú pádu (napr. 
pevné miesto na státie s bočnou ochranou, 
zakrytím) sa musia prijať prednostne

2
Kolektívna ochrana
Ako 2. opatrenie, keď 1 nie je možné: 
sústavne existujúce záchytné prípravky 
pre padajúce osoby, napr. záchytné 
lešenie, záchytná sieť

3
Osobná ochrana 
Ako 3. opatrenie, keď 1 alebo 2 nie sú 
možné: osobný ochranný výstroj, ochrana 
priviazaným lanom. Prostriedky osobnej 
ochrany proti pádu.
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Výšky pádu Zabezpečovacie opatrenia

od 0 m •  na plochách alebo nad plochami, do ktorých je možné sa prepadnúť

> 0,5 m •  v prevádzke vždy
•  na stavbách na schodoch, prerazených stenách, obslužných stanovištiach

> 1,5 m •  pri stavebných prácach

> 1,5 m •  na strechách

> 1,5 m •  pri murovaní cez ruku a prácach na oknách (napr. maliarske a čistiace práce, nie 
však pri montáži a demontáži okien)

> 5 m •  pri požití rebríka – osobná ochrana

5.3 Zabezpečenia proti pádu od výšky 0 metrov 

 Na plochách alebo nad plochami, do ktorýchxje možné 
prepadnúť  (minimálna výška ohradenia 1,1 m)

Pri otvoroch v podlahách, stropoch a strešných plochách  so 
sklonom
< 20 ak rozmer kratšej strany otvoru > 0,25 m alebo Ø > 0,25 m 
(minimálna výška ohradenia 1,1 m)

5.4 Zabezpečenia proti pádu od výšky 0,5 metra 
 

Na  voľne ležiacich schodoch a odpočívadlách 
(minimálna výška ohradenia 1,1 m)

Pri otvoroch v stenách 
(minimálna výška ohradenia 1,1 m)

 Na obslužných stanovištiach strojov a prístupoch k nim
(minimálna výška ohradenia 1,1 m)
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5.5 Zabezpečenia proti pádu od výšky 1,5 metra 
 

Na všetkých ostatných dopravných cestách a praco-
viskách (výnimky pozri dole pri 3 a 5 metroch)

Na všetkých strešných plochách, v závislosti od sklonu 
buď minimálne so záchytnou mrežou na streche alebo 
s lešením a záchytnými sieťami

Pri murovaní cez ruku, pokiaľ múr je < 1,1 m musí sa 
pracovník zabezpečiť ochranným pásom

Pri prácach na oknách
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5.6 Výnimky zo zabezpečení proti pádu 

Pri vzdialenosti k iným nosným plochám  < 25 cm sa 
ochrana proti pádu nevyžaduje
(>25 cm nevyhnutnosť zabezpečenia proti pádu)

Ochrana proti pádu sa nevyžaduje na plochách so 
sklonom ≤ 10 o ak od voľného okraja je vymedzené 
pásmo zábranou. 
(jednotyčové zábradlie výšky 1.1m), nie trasovací pás

5.7 Možné zariadenia proti pádu 
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11.2 Pokrytie strechy rákosím

  

   

 

Pri pokrývaní strechy rákosím po prvýkrát alebo opakovane treba mať 
na zreteli:
• Postaviť záchytné strešné lešenia keď je okraj možného zrútenia (napr. štítová hrana, odkvap) vyšší ako 1,5 m 

(1).
• Pre pracoviská na streche používať strešné lávky a strešné rebríky s minimálne 2 zapichovacími tŕňmi (2).
• Zapichovacie tŕne strešných lávok a strešných rebríkov zavesiť len cez laty strechy a nie cez drôty na 

pokrývanie.
• Ochranu priviazaním OOPP použiť len keď:

- zaistenie proti pádu (bočná ochrana) nie je  z technických dôvodov možná,
- záchytné zariadenia (záchytné lešenia, strešné záchytné lešenia) sú bezúčelné.

• Nadriadený musí určiť viazacie zariadenia a dbať na to, aby sa bezpečnostné postroje používali.
• Pri zabudovaní impregnovaného rákosia používať prostriedky na ochranu pokožky.

Preventívne lekárske prehliadky
• Pri prácach s nebezpečím pádu sa musia vykonať  špeciálne preventívne lekárske prehliadky najmenej raz za 12 

mesiacov ( schopný pre práce vo výškach).
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11.3 Pokrytie strechy vlnitými doskami

Prípustné veľkosti opornej konštrukcie 
z dreva v m pre pohyb a prácu

Šírka dosky v cm hrúbka dosky v cm

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

20 1,25 1,50 1,75 2,25 2,50

24 a 28 1,25 1,75 2,25 2,50 2,75

Pri doprave, skladovaní a položení  a chodení po streche treba dbať na 
nasledovné:
• Pri doprave s výťahmi alebo zdvíhacími zariadeniami používať vhodné upevňovacie  prostriedky, napr. špeciálne 

sane alebo kliešte na platne.
• Pri skladovaní platní na streche dbať na nosnosť spodnej konštrukcie.
• Platne, resp. hromady z nich zabezpečiť proti nárazom vetra, napr. pásmi.
• Nebezpečnú zónu pod miestami pokrývania ohradiť a označiť.
• Časti prečnievajúce za okraj strechy nezaťažovať. 

Lávky
• Na strechy pokrývané vlnitými platňami pracovať a pohybovať sa len po lávkach. 
• Lávky na chodenie a pracovné lávky musia

- mať minimálnu šírku 50 cm,
- byť zaistené proti posunutiu a zošmyknutiu (1).

• Lávky z dreva musia
- zodpovedať minimálne triede S 10 alebo MS 10 a 
- svojimi rozmermi zodpovedať tabuľke 1.

• Pri sklonoch strechy viac ako 10° (1:5) lávky opatriť lištami na stúpanie, pri sklone viac ako 30° (1:1,75)  opatriť 
schodmi.

• K zariadeniam na streche, ktoré si vyžadujú sústavnú údržbu, naplánovať lávky so šírkou minimálne 50 cm s jed-
nostrannou bočnou ochranou.

Zaistenia proti zrúteniu
• Zaistenia proti zrúteniu dovnútra budovy naplánovať nezávisle od lávok na chodenie a pracovných lávok, keď je 

výška možného pádu väčšia ako 1,5 m.
• Na všetkých vonkajších hranách, pri ktorých je výška možného pádu väčšia ako 1,5 m osadiť zaistenia proti 

zrúteniu, napr. bočnú ochranu, lešenie na stanovišti.
• Od zaistenia proti pádu je možné upustiť, ak nie je možné a namiesto toho sú tam záchytné zariadenia (záchytné 

lešenie/strešné záchytné lešenie/záchytné siete).
• Ochrana s vhodnými viazacími prostriedkami sa smie použiť len keď 

- sú záchytné zariadenia bezúčelné a 
- na streche sa vykonávajú len krátkodobé práce (nie viac ako 2 človekodni). Ku krátkodobým prácam na 

streche nepatria práce v oblasti štítovej hrany a odkvapu pri novom pokrývaní alebo pokrývaní nanovo.
• Bezpečnostné postroje upevniť len na častiach stavby s dobrou nosnosťou resp. na viazacích zariadeniach. 

U jedného používateľa musia byť schopné zachytiť rázovú silu 15 kN.
• Nadriadený musí určiť kotviace zariadenia, miesta úväzu a dbať na to, aby sa používali bezpečnostné postroje.
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12. Zvíhacie koše pre osoby, bremená, výťahy
12.1 Pracovný kôš 

Pracovný kôš so štvorpovrazovým lanovým závesom 
a výstražným náterom
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12.2 Pracovná plošina

Pracovná plošina s dvomi napevno zabudovanými navijakmi 

 

12.3  Rebríkový výťah
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Spodné miesto nakládky

• Zónu spodného miesta nakládky uzavrieť (s výnimkou 
prístupu).

 
Horné miesto nakládky

Ak sa miesto odoberania nachádza vyššie ako 1,5 m, treba 
naplánovať zabezpečenie proti pádu. Ak je dráha výťahu 
vedená až na strechu, smie sa existujúca záchytná strešná 
stena prerušiť len pre prejazd prostriedku na uchopenie 
bremena, (6). Lepšie však je, keď sa jazdná dráha výťahu 
nevedie cez prerušenú záchytnú strešnú stenu. 
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12.4 Zvislé výťahy
  

 

Montáž

• Pri montáži a demontáži zvis-
lých výťahov  je nutné dbať na 
návod na prevádzku a montáž od 
výrobcu. Tu je možné o.i. nájsť 
vzdialenosti ukotvenia stožiara 
výťahu.

• Stabilitu státia a bezpečnosť 
proti sadaniu základného rámu 
resp. podvozku zabezpečiť po-
mocou vretien a dostatočným 
rozložením zaťaženia (1).

• Vzdialenosť 40 cm medzi pros-
triedkom na uchopenie bremena 
a pracoviskami alebo dopravnými 
cestami, požadovanú pri prevádz-
ke zvislého výťahu, naplánovať 
už pri stanovení stanovišťa. Ak sa 
z dôvodov technicky práce táto 
bezpečnostná vzdialenosť nedá 
dodržať: okolo jazdnej dráhy 
urobiť husté obloženie. 

• Pri navyšovaní jazdného stožiaru 
presne dodržiavať návod na mon-
táž. Z neho tiež vyplýva, či je 
nutné nosiť osobné zabezpečenie 
– postroj

Prevádzka

• Elektricky prevádzkovaný zvislý 
výťah pripojiť len cez osobitný 
napájací bod s ochranným opa-
trením, napr. centrála pre roz-
vádzanie prúdu na stave s ochran-
ným zariadením.

• Zabrániť ochabnutiu lana.
• Vždy pred začiatkom prác skon-

trolovať, či nie sú na výťahu 
nedostatky.

• Minimálne raz za rok dať výťah 
skontrolovať odborníkovi.

Spodné miesto nakládky

• Uzatvorenie ohrozeného priestoru 
(2), prístup len z jednej strany. 
Pri nebezpečenstve z padajúcich 
predmetov: namontovať ochran-
nú striešku.

Horné miesto nakládky

• Ak sa miesto nakládky na-
chádza vyššie ako 1,5 m, je nutné 
naplánovať zaistenie proti pádu 
(3).  V prípade miest nakládky na 
strechách sú nutné zabezpečenia 
proti pádu pri výškach pádu väč-
ších ako 1,5 m. Bočnú ochranu 
pozostávajúcu z  tyče zábradlia, 
tyče v medzipriestore a dosky na 
okraji, alebo dvere alebo zdvíha-
cie mreže naplánovať od výšky 
minimálne 1,0 m.

• Bočnú ochranu otvoriť len počas 
nakladania a vykladania výťahov, 
do ktorých sa dá vstúpiť, a to 
v šírke výťahu. (Prostriedky na 
uchopenie bremena = výťahy 
s plochou podlahy väčšou ako 
0, 5 m2 sa vo všeobecnosti pokla-
dajú za výťahy, do ktorých sa dá 
vstupovať).

• Do výťahu vstupovať len keď
- keď je okolo zábradlie mini-

málne vo výške 0,90 m,
- keď je záchytnými zaria-

deniami zabezpečené neú-
myselné spustenie

 (napr. pretrhnutím zdvíhacieho 
lana).
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13. Uchopenie a zdvíhanie bremien

Povinnosti viazača bremien 

  

Všeobecne
• Samostatne viazať a zavesovať 

bremená na nosné časti zdví-
hacích zariadení môžu len osoby 
telesne a duševne spôsobilé, 
vlastniace viazačský preukaz.

• Viazať bremená môže aj ob-
sluha zdvíhacieho zariadenia 
(žeriavnik) do nosnosti 5 t, ktorí 
majú vystavený preukaz na ob-
sluhu kladkostrojov, hydraulic-
kých rúk a pod.

• Preukaz stráca platnosť ak viazač 
alebo obsluha sa nezúčastní opa-
kovacieho školenia (1 x za 12 
mesiacov) idúceho 2 x za sebou 
– najneskôr však do 2 rokov.

Viazanie a zavesovanie bremien
• Viazať a zavesovať je dovolené 

len bremená známej hmotnos-
ti, neprevyšujúce nosnosť zdví-
hacieho zariadenia, okrem skú-
šok riadeným oprávneným od-
borníkom. Za hmotnosť zaveso-
vaného bremena zodpovedá 
viazač.

• Na viazanie a zavesovanie bre-
mien je dovolené používať len 
na to určené viazacie prostried-
ky a pomôcky, ktoré sú vybraté 
podľa veľkosti bremena spôsobu 
uviazania (do závesných ôk, 
podvlečením, na slučku, pomo-
cou príslušenstva na uchope-
nie bremien ako sú kliešte, va-
hadlá, vidlice, klietky a pod.) 
a uhol rozovretia.

• Bremeno sa nesmie uväzovať 
alebo zavesovať z miesta, kde 
by mohlo dôjsť k vyšmyknutiu, 
alebo vzájomnému poškodeniu 
viazacieho prostriedku a breme-
na

• Ostré hrany musia byť chránené 
vhodnými podložkami

Zakázané manipulácie
• Používať vadné alebo nevyho-

vujúce viazacie prostriedky, kto-
ré nie sú označené dovoleným 
zaťažením

• Preťažovať viazacie prostriedky
• Viazať bremená zasypané, pri-

mrznuté, priľahnuté alebo inak 
fi xované ak nie je zistená sila 
potrebná na zdvíhanie a ak zdví-
hacie zariadenie nie je vybavené 
zariadením proti preťaženiu

• Viazať bremená presahujúce 
nosnosť dvíhacieho zariadenia, 
zavesovať do seba, alebo na 
hák, viac prostriedkov na viaza-
nie než je navyhnutne potrebné, 
krížiť tieto medzi sebou alebo 
zavesovať za špičku háku

• Skracovať alebo inak upravovať 
viazacie prostriedky nepovole-
ným spôsobom

• Robiť akékoľšvek úpravy háku, 
alebo viazať bremeno na dvojitý 
hák jednostranne

• Viazať bremeno pre šikmý ťah, 
alebo dať pokyn na vláčenie bre-
mena

• Viazať bremená cez ostré hrany, 
kde by mohlo dôjsť k poškodeniu 
viazacieho prostriedku

• Pridržiavať bremeno rukou, na 
udržanie stability počas prepra-
vy, stavať sa na bremeno, alebo 
sa zdržiavať pod ním, alebo 
v nebezpečnej blízkosti

• Ukladať bremená na bočnice do-
pravných prostriedkov

• Ukladať bremená do dopravných 
ciest

• Násilne vyťahovať viazacie pro-
striedky spod bremien

• Nechávať bremeno bezdôvodne 
zavesené, napr. počas obedňaj-
šej prestávky. Ak nie je nutné 
nechať bremeno visieť, je viazač 
povinný dbať na bezpečnosť 
a zabezpečiť, aby sa nikto pod 
bremenom nezdržiaval ani nepo-
hyboval

• Ukladať viazacie prostriedky na 
iné ako vyhradené miesta

• Viazať a zavesovať prepravné 
debny, ktoré sú naložené nad 
okraj
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13.1 Jedno a viacpovrazcové reťaze EN 818, označovanie

 

13.2 Označovanie lanových spojov
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13.3 Ukončenia lanových spojení

 

 

 

 

 

 

13.4 Zdvíhacie pásy
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13.5 Ostré hrany

 
 

13.6 Uhol rozovretia a nosnosť
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13.7 Poškodenia lán
 
 
 
 

 

Takto poškodené laná je nutné vyradiť

Drôtové laná zrelé na vyradenie
pri viditeľných pretrhnutiach drôtu

Druh lana Počet viditeľných pretrhnutí drôtov pri zrelosti na vyradenie na dĺžke

3d 6d 30d

Lankové lano 4 6 16

Káblové lano 10 15 40
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13.8 Chyby na reťaziach  

Takto poškodené reťaze je nutné vyradiť

13.9 Chyby na zdvíhacích pásoch a slučkách

 

Zničené opláštenie v 
dôsledku pôsobenia tepla

Poškodené opláštenie 
(rez)

Narezaný zdvíhací pás Zničené opláštenie a jadro

Takto poškodené pásy a slučky je nutné vyradiť  
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14. Ručné nástroje
14.1 Ručné nástroje všeobecne

   

   

 

• Poškodené ručné nástroje ihneď 
odborne opraviť alebo vyradiť 
z používania.

• Ostré a zahrotené nástroje neno-
siť voľne vo vreckách pracovného 
odevu.

• Dbať na správnu pracovnú výšku, 
dobrú bezpečnosť pri státí a do-
statočnú voľnosť pohybu. 

Kladivá
• Používať kladivá vhodné pre prí-

slušnú prácu.
• Hlava kladiva musí byť s rúčkou 

neoddeliteľne spojená, dobre na-
pasovaná a musí pevne sedieť.

• Na upevnenie drevenej rúčky po-
užívať špeciálne kliny (1); rúčky 
z oceľovej rúrky natrvalo upevniť 
kolíkmi alebo zaistenými skrut-
kovými spojmi.

• Hrany kladiva musia byť skosené. 
Poskytuje to ochranu proti odlie-
taniu okrajových úlomkov a tvor-
bu tzv. brady. Podľa opotrebova-
nia hrany dobrúsiť.

Dláta
• Používať len ostré dláta a priložiť 

ich v správnom pracovnom uhle.
• Hlava dláta musí byť zaoblená 

a bez ostrapku (2).

Pilníky
• Pilníky používať len s pevne se-

diacou rúčkou. (3) 
• Rúčky pilníkov voliť podľa roz-

merov  (4).

Ručné oblúkové píly 
• Používať ručné oblúkové píly 

s chránenou rúčkou, aby sa 
zabránilo poraneniu ruky (5).

• Správne vložiť list píly.
• Ruky nepoužívať ako pomocné   

vedenie.

Skrutkovače
• Používať skrutkovače len so 

správnou šírkou a hrúbkou, aby 
sa zabránilo vyštrbeniu zárezu 
skrutky alebo vyšmyknutiu skrut-
kovača (6).

• Používať skrutkovače s plochými 
hrotmi, nesmú byť klinovito zbrú-
sené, vyštrbené alebo ohnuté.

• Skrutkovač nepoužívať ako dláto 
alebo rydlo.

Skrutkové kľúče
• Skrutkové kľúče používať len 

s vhodnou šírkou kľúča. (7)
• Podľa možnosti používať prsten-

cové kľúče, pretože pri nich je 
menšie nebezpečie zošmyknutia.

• Nástroje s opotrebovanými alebo 
ohnutými hranami nepoužívať, 
zväčšuje sa nebezpečie zošmyk-
nutia.

• Pákovú silu nezväčšovať zastrče-
ním rúry. Nástroj sa ohne alebo 
sa zlomí resp. skrutkové spoje-
nie sa preťaží a strhne sa matica 
skrutky.



 168 Praktická príručka pre školenie

Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

14.2 Kotúčové píly na stavbe, ručné kotúčové píly

     

     

Kotúčové píly – všeobecne
• Rozovierací klin vybrať podľa 

veľkosti a hrúbky listu píly (1).
• Nepoužívať listy s trhlinami ale-

bo deformáciami (2).
• Pred výmenou nástroja alebo 

pred údržbárskymi prácami vy-
tiahnuť zástrčku zo siete (3).

• List píly po vypnutí nebrzdiť tla-
kom zboku.

• Používať ochranu sluchu a ochra-
nu tela (zástera).

Preventívne lekárske prehliadky
• Keď sú pracovníci vystavení hlu-

ku, poškodzujúcemu sluch, za-
bezpečiť vykonanie špeciálnych 
preventívnych prehliadok pra-
covným lekárom.

Ďalšie upozornenia ku kotúčovým 
pílam na stavbe
• Vzdialenosť rozovieracieho klina 

od ozubenia listu píly nie väčšia 
ako 10 mm.

• Používať vždy potrebné pomocné 
zariadenia:
- paralelný doraz (4)
- uhlový doraz (5)
- zariadenie na rezanie klinov 

(6)
- posúvacia tyč (7) 

• Dbať na správne namontovanie 
a nastavenie ochranného krytu (8).

• Stolovú vložku vymeniť, keď je 
po obidvoch stranách rezacej 
medzery štrbina >5 mm. 

• Stanovište pri práci bokom od 
nebezpečnej zóny.

• Úlomky, piliny atď. neodstraňovať 
rukou z oblasti bežiaceho listu 
píly.

• Pred opustením miesta obsluhy 
stroj vypnúť.

• Na stavbe stroj zaistiť proti 
požitiu nepovolanou osobou (zam-
knúť alebo odstrániť elektrický 
kábel).

Ďalšie upozornenia pre ručné stroje
• Pri rezoch, ktoré sú hlbšie ako 18 

mm, musí byť ručná kotúčová píla 
vybavená klinom; vzdialenosť od 
ozubenia nie väčšia ako 5 mm 
(9).

• Správne nastaviť hĺbku rezu: pri 
masívnom dreve maximálne 10 
mm viac ako je hrúbka obrobku. 

• Ručný stroj neodkladať s be-
žiacim listom píly.

• Na ručnom stroji musí byť celé 
ozubenie listu píly nad podkla-
dom opatrené pevným krytom 
(10). 

• Ochranné zariadenie pod pod-
kladom, s výnimkou uzavretého 
stavu, musí byť pohyblivé (11).

Ďalšie upozornenia k listom kotú-
čových píl
• Používať iba listy kotúčových píl, 

ktoré sú označené menom alebo 
logom výrobcu (2).

• Pri zdvojených listoch kotúčových 
píl musí byť okrem toho uvedený 
aj maximálny prípustný počet 
otáčok. Uvedený počet otáčok 
neprekročiť (2).

• Používať listy píly s nízkou hluč-
nosťou.

• Poškodené listy píly vyradiť, 
napr. ktoré majú trhliny, defor-
mácie, fľaky po horení.

Obmedzenia zamestnanosti
• Mladiství nad 16 rokov smú 

pracovať len pod dozorom od-
borníka a keď si to vyžaduje výu-
ka na stolových a formátových 
kotúčových pílach.

• Mladiství pod 16 rokov nesmú 
pracovať na týchto strojoch.
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15. Elektrický prúd a vhodné nástroje
  

Faktory vplývajúce na vážnosť úrazu pri úrazoch s elektrickým prúdom
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Rozsahy intenzity prúdu
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Ochranné opatrenia proti nepriamemu dotyku
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Poznáte tieto označenia elektrických prístrojov
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Triedy ochrany pre elektrické nástroje



 Praktická príručka pre školenie 175

Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Osvetľovacie telesá
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Rozvádzač prúdu na stavbe
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Ochrana proti priamemu dotyku 
podľa DIN 40050 “Druhy ochrany”
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Ochranné pásmo elektrických vedení

Vymedzená vzdialenosť(m) Pri napätí od  (kV) Pri napätí do (kV) vrátane

10 1 35

15 35 110

20 110 220

25 220 400

35 nad 400

2 m
od krajného vodiča zaveseného 

káblového vedenia na každú stranu

1 110

Ochranné pásmo je vymedzené zvislými rovinami po obidvoch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
kolmo na vedenie.
 

16. Zdvíhanie a nosenie bremien
  
Pravidlá zdvíhania a nosenia
                                                      

Smerné hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných 
a prenášaných bremien a max hmotnosť bremena pre 
mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej 
polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých pod-
mienkach v trvaní max. 1 hod. za smenu

Vek
(roky) podmienky

Max hmotnosť bremna

muži ženy

18 – 29
priaznivé 50 kg 15 kg

nepriaznivé 40 kg 10 kg

30 – 39
priaznivé 45 kg 15 kg

nepriaznivé 40 kg 10 kg

40 – 49
priaznivé 40 kg 15 kg

nepriaznivé 35 kg 10 kg

50 - 60
priaznivé 35 kg 10 kg

nepriaznivé 30 kg 5 kg

• Telesné záťaže, ako zdvíhanie 
a nosenie ťažkých bremien a prá-
ca v nútených polohách môžu 
spôsobiť zdravotné zaťaženie 
chrbtice, kĺbov a svalstva.

• Časté zdvíhanie a nosenie ťažkých 
bremien ako aj sústavné práca 
v zohnutej polohe  a okrem toho 
s vykrútenou chrbticou môžu 
poškodiť platničky. Pre časté zdví-
hanie a nosenie bremien sa musia 
dodržiavať hodnoty podľa tab.

• Nútená poloha ako napr. práca
- v kľaku
- v drepe 
- zohnutý
- nad výškou pliec počas dlh-

šej doby môžu viesť k chyb-
nému prekrveniu svalstva a

 tým k únave svalov. Stále sa opaku-
júce stereotypné pohyby, napr. pri 
murovaní, spôsobujú jednostranné 
zaťaženie kĺbov a svalov.

Ergonomické pravidlá
• Používať technické pomôcky na 

dopravu materiálu (napr. žeriav, 
fúrik, dopravné kliešte alebo na-
sávacie zdvíhacie zariadenia

• Znižovanie hmotností, menšie 
veľkosti obalov (napr. 25-kg vre-
cia s cementom).

• Vyhýbať sa dlhým dopravným 
cestám.

• Skladovanie a spracovanie mate-
riálu na vyvýšenom odkladacom 
mieste (napr. stôl pre obkla-
dačov).

• Používať lešenia s možnosťou 
zmeny jeho výšky (napr.  zdvíha-
cie plošiny so zvýšenou rovinou 
pre materiál).

• Meniť pracovnú polohu a robiť 
miniprestávky.

• Telo chrániť pred chladom – 
chrbát a kĺby držať v teple.

• Používať osobné ochranné pro-
striedky, napr. ochranu kolien.

Bremeno rozdeliť 
- nenosiť 

jednostranne

Bremeno 
neodovzdávať 

v skrútenej polohe

Bremeno držať 
tesne pri tele
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17. Hluk
  

     

• Hladina hluku sa meria v deci-
beloch (dB (A)).

• Posudzovaná hladina je prie-
merná hluková záťaž počas 8-
hodinovej smeny.

• Poškodenia sluchu v dôsledku 
pôsobenia hluku hrozia už pri 
priemernej hladine hluku 85 
dB (A). Zvýšenie hladiny hluku 
o 3 dB spôsobuje už zdvojnáso-
benie akustického tlaku.

• Technické znižovanie hluku má 
prednosť pred organizačnými 
a osobnými ochrannými opatre-
niami proti hluku.

• Ak je priemerná hladina hluku 
i napriek opatreniam na jej 
zníženie ešte stále nad 85 dB, 
zamestnávateľ musí poskytnúť 
zamestnancom osobné prostried-
ky na ochranu sluchu. Od 90 dB 
(A) zamestnanci musia používať 
osobné prostriedky na ochranu 
sluchu.

• Zóny hluku, napr. v dielňach, 
ale aj stanovištia pre obsluhu 
stavebných strojov, musia byť od 
hladiny hluku 90 dB (A), označené 
(1).

Preventívne prehliadky
• Zamestnanci, ktorí sú vystavení 

hluku, poškodzujúcemu zdravie, 
sa musia podrobiť preventívnej 
lekárskej prehliadke z hľadiska 
hluku.

Organizačné ochranné opatrenia 
proti hluku
• Zmena resp. posun časov 

používania strojov.
• Osobitné úpravy pracovnej doby 

pre zamestnancov
Technické ochranné opatrenia proti 
hluku
• Využívanie málo hlučných pra-

covných postupov, napr. búranie 
stavieb pomocou hydraulických 
klieští.

• Používanie stavebných strojov 
so zníženou hlučnosťou, napr. 
bager, nakladač so zníženou 
hlučnosťou, resp. pneumatický 
klincovač, listy píly.   

• Zapuzdrenie zdroja hluku, napr. 
kompresor (2).

• Izolovanie zdroja hluku napr. 
steny s protihlukovou ochranou.

Osobné ochranné opatrenia proti 
hluku
• Používať len skúšané prostriedky 

na ochranu sluchu (CE).
 - mušle na ochranu sluchu (3)
 - štuple na ochranu sluchu (4)
 - štuple s rámom (5)
• Nepoužívať normálnu vatu.
• Prostriedky na ochranu sluchu 

vyberať podľa intenzity hluku 
a doby trvania práce.

• Aj pri prácach v blízkosti 
hlučných stavebných strojov ale-
bo nástrojov ako aj pri určitých 
pracovných postupoch používať 
prostriedky na ochranu sluchu 
(tabuľka).
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18. Mäkké spájkovanie

 

• Spájkovačky sa musia pred začatím práce skontrolovať, či sú v dobrom stave,  predovšetkým v prípade
- elektrických spájkovačiek skontrolovať, či nemajú poškodený kábel a miesto zavedenia kábla do spájkovačky,
- spájkovačiek prevádzkovaných kvapalným plynom skontrolovať hadicovú prípojky a tesnosť ventilu.

• Používať bezpečnú, nehorľavú podložku. K pracovisku nepribližovať ľahko horľavé látky.
• Mäkké spájky neprehrievať.
• V závislosti od pracovnej úlohy a rozsahu práce zabezpečiť dostatočné vetranie a zabezpečiť protipožiarnu ochranu.
• Aj na krátko prerušenie práce používať bezpečné miesto na odloženie prístroja.
• Pri spájkovaní plameňom nosiť ochranné okuliare.

Ďalšie upozornenia pre protipožiarnu ochranu

• Pri spájkovaní v zónach s hroziacim nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu musí byť vydané povolenie na zvára-
nie.

• Všetky horľavé predmety odstrániť z ohrozeného prostredia.
• Bezpečnostné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru stanoviť v povolení na zváranie, predovšetkým

- zakryť všetky horľavé predmety, ktoré nie je možné odstrániť,
- utesniť otvory.

• Počas mäkkého spájkovania pripraviť vhodné hasiace prostriedky napr. práškový hasiaci prístroj.
• Do 24 hodín po ukončení prác viackrát skontrolovať pracovisko, či nevznikli ohniská požiaru (pracovník protipožiarnej 

ochrany)
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19. Protipožiarna ochrana

Druhy a vhodnosť
Schválené prenosné hasiace prístroje

Triedy požiaru DIN–EN 2

A B C D

Látky, ktoré majú byť hasené

Druhy hasiacich prístro-
jov

Pevné látky vytvára-
júce pahrebu

Kvapalné alebo 
skvapalňujúce sa 

látky 

Plynné látky, i pod 
tlakom

Horľavé kovy (nasade-
nie len s práškovým 

rozprašovačom)

Práškový hasiaci prístroj 
s práškom ABC ● ● ● *

Práškový hasiaci prístroj 
s práškom BC � ● ● *

Práškový hasiaci prístroj 
s práškom na hasenie 
horiacich kovov

* * * ●

Hasiaci prístroj s oxi-
dom uhličitým * ● * *

Vodný hasiaci prístroj 
(aj s prísadami)*) ● ● * *

Penový hasiaci prístroj ● * * *

● vhodný         * nevhodný        *) Nie je prípustný na vodných dopravných prostriedkoch a plávajúcich zariadeniach 
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Prehľad o počte hasiacich prístrojov s práškom ABC podľa DIN-EN 3

Triedy požiaru A, B a C podľa DIN-EN 2

Nebezpečie požiaru

Plocha 
pozemku m2

Malá Stredná Veľká

Tehelňa, betonáreň, sklad 
s nehorľavými látkami a drobný 

baliaci materiál

Staveniská bez práce s ohňom, 
sklady s horľavým materiálom, 
sklad dreva pod holým nebom, 
zámočnícke dielne, adminis-

tratíva

Staveniská s prácou s ohňom, 
stolárske dielne, autodielne, 

spracovanie horľavých la-
kov a lepidiel, sklad s ľahko 
vznetlivým materiálom, laky 

a rozpúšťadlá

Jednotka 
hasiaceho 
prostried-

ku/1 l

Počet 
hasiacich 
prístro-

jov s 
práškom 
ABC DIN-

EN 3
Hasiaci 
výkon 

21A 113B

Počet 
hasiacich 
prístro-

jov s 
práškom 
ABC DIN-

EN 3
Hasiaci 
výkon

43A 183 B

Jednotka 
hasiaceho 
prostried-

ku/1 l

Počet 
hasiacich 
prístro-

jov s 
práškom 
ABC DIN-

EN 3
Hasiaci 
výkon 

21A 113B

Počet 
hasiacich 
prístro-

jov s 
práškom 
ABC DIN-

EN 3
Hasiaci 
výkon

43A 183 B

Jednotka 
hasiaceho 
prostried-

ku/1 l

Počet 
hasiacich 
prístro-

jov s 
práškom 
ABC DIN-

EN 3
Hasiaci 
výkon 

21A 113B

Počet 
hasiacich 
prístro-

jov s 
práškom 
ABC DIN-

EN 3
Hasiaci 
výkon

43A 183 B

50 6 1 1 12 2 1 18 3 2

100 9 2 1 18 3 2 17 5 3

200 12 2 1 24 4 2 36 6 3

300 15 3 2 30 5 3 45 8 4

400 18 3 2 36 6 3 54 9 5

500 21 4 2 42 7 4 63 11 6

600 24 4 2 48 8 4 72 12 6

700 27 5 3 54 9 5 81 14 7

800 30 5 3 60 10 5 90 15 8

900 33 6 3 66 11 6 99 17 9

1000 36 6 3 72 12 6 108 18 9

Každých 
ďalších 250 6 1 1 12 2 1 18 3 2

Upozornenie: 
K hasiacim prístrojom s práškom ABC , ktoré boli až do vydania DIN-EN 3 schválené podľa DIN 14406 časť 1, sa priradí ku 
každému kilogramu hasiaceho prostriedku jedna jednotka hasiaceho prostriedku.
 

Preventívna protipožiarna ochrana

• Na pracovisku alebo v jeho blízkosti skladovať ľahko 
zápalné, horenie podporujúce alebo samo vznetlivé 
materiály len v takom množstve, ktoré je nutné na 
vykonávanie prác.

• Je nutné mať v pohotovosti hasiace prístroje.
• Hasiace prístroje dať skontrolovať minimálne každé 

dva roky.
• Umiestniť a dbať na tabuľky s upozornením na ha-

siace zariadenia. Zóny ohrozené požiarom a výbu-
chom označiť vyvesením tabuliek.

• Zaškoliť všetkých pracovníkov do obsluhy hasiacich 
prístrojov. Toto školenie pravidelne opakovať.

• Pre prípad požiaru vyvesiť a dbať na plán poplachu.
• Vyznačiť únikové cesty a udržať ich voľné.  
• Udržiavať voľný prístup pre hasičov.

V prípade požiaru

• Požiar nahlásiť hasičom s uvedením presných údajov 
o mieste požiaru.

• Ak sú ohrození ľudia, treba im pomôcť alebo privolať 
pomoc.

• Ľudia s horiacim odevom nesmú bežať. Plamene 
zadusiť dekami alebo podobným spôsobom.

• Proti požiaru ihneď bojovať hasiacimi zariadeniami.
• Dvere resp. okná zatvoriť, aby sa zabránilo prieva-

nu.
• Istiť si cestu naspäť.
• Pri použití hasiacich prístrojov dodržiavať bez-

pečnostné vzdialenosti od elektrických zariadení do 
1000 V.
-  vodný hasiaci prístroj (plný prúd) 3,0 m
-  penový hasiaci prístroj 3,0 m
-  vodný hasiaci prístroj (rozprašovanie) 1,0 m
-  práškový hasiaci prístroj1,0 m
-  hasiaci prístroj s oxidom uhličitým 1,0  
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20. Nebezpečné látky všeobecne

Ohrozenie pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami závisí 
okrem iného od:

           
          
       

Povinnosť zistenia
• Musí sa zistiť, či sa jedná 

o nebezpečnú látku v zmysle 
Nariadenia o nebezpečných lát-
kach: nebezpečné látky majú 
určité vlastnosti (tabuľka)

Označovanie
• Nádoby alebo obaly musia byť 

označené bezpečnostným ozna-
čením, ktoré sa skladá z:
- názvu látky alebo prípravku 

(1).
- symbolu nebezpečenstva (2) 

a príslušného názvu nebez-
pečenstva upozornení na 
nebezpečenstvo(3)

- bezpečnostných rád (4)
- výrobcu, dovozcu, dodáva-

teľa(5)
• Pri látkach okrem toho číslo EHS 

resp. poukázanie na „označovanie 
EHS“ a pri prípravkoch názov 
nebezpečných látok a meno-
vité alebo plniace množstvo pri 
balených prípravkoch. Označenie 
musí byť úplné a je nutné naň 
dbať. 

• Nebezpečné látky a prípravky 
je nutné tak uchovávať alebo 
skladovať, aby neohrozovali 
zdravie ľudí ani životné pro-
stredie (napr. neuchovávať v ná-
dobách na jedenie, pitie alebo 
varenie).

• Pri plnení z originálneho obalu 
do inej nádoby musí byť táto ná-
doba označená tak ako originálna 
nádoba. 

Obmedzenia pri zamestnaní
• Mladiství smú byť vystavení 

nebezpečným látkam len  
- keď je to nutné na dosiah-

nutie cieľa výuky
- keď je zabezpečený dozor 

odborníka
- keď nie je dosiahnutá medz-

ná hodnota vo vzduchu
- keď je zabezpečená sta-

rostlivosť podnikového le-
kára alebo bezpečnostného 
technika.

• Tehotné alebo dojčiace ženy smú 
prísť do styku s nebezpečnou 
látkou len keď nebola dosiahnu-
tá medzná hodnota

• Ženy vo veku, kedy môžu otehot-
nieť smú prichádzať s nebez-
pečnými látkami do styku, len 
keď nebola dosiahnutá medzná 
hodnota.

• Tehotné ženy nesmú byť vy-
stavené rakovinotvorným lát-
kam, látkam poškodzujúcim plod 
a látkam vyvolávajúcim gene-
tické mutácie.

Preventívne prehliadky
• Pri prekročovaní medzných hod-

nôt sa musia vykonávať špeciálne 
preventívne prehliadky u lekára, 
ktoré sú zamerané na konkrétny 
druh nebezpečnej látky, ktorej 
účinkom je pracovník vystavený.

    

špecifi ckej 
nebezpečnosti látky 
(chemická stavba)

trvania expozície

koncentrácie na 
pracovisku

veľkosti čiastočiek
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Viď. časť A – všeobecné ustanovenia

                              

Účinky nebezpečných látok

            
                                                            

Ochranné opatrenia
                                                                           
         
viď. časť A – všeobecné ustanovenia
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Obmedzenie zamestnávania
 

Mladistvý Pracovníčky schopné otehotnieť Tehotné alebo dojčiace ženy
 

 Osobné ochranné opatrenia
 

Osobný ochranný výstroj 
- ochrana dýchacích ciest
- ochrana tela
- ochrana kože

Lekárska starostlivosťpracovnej medicíny

 

Schválený lekár
(lekárka)
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Lepidlá, nátery s vysokým obsahom rozpúšťadla, s obsahom toluénu

GISCODE: S 6
Nebezpečia pre človeka a životné prostredie
Vdýchnutie, prehltnutie (jedenie, pitie, fajčenie so znečistenými rukami) alebo prijatie cez kožu môžu spôsobiť 
poškodenie zdravia. Môže vyvolať dráždenie. Môže vyvolať závrat a bolesti hlavy. Možné sú trvalé následky. Môže 
spôsobiť alergie. Pri nasiaknutom materiáli (napr. odev, handra na čistenie) hrozí zvýšené nebezpečie vznietenia. 
Ohrozuje vody – zabrániť preniknutiu do pôdy, vôd a kanalizácie.

Ochranné opatrenia a pravidlá správania sa
Pracovať len s prívodom čerstvého vzduchu, predovšetkým pri zemi! Používať len ventilátory chránené  proti vý-
buchu! V žiadnom prípade nefajčiť, nepribližovať k zdrojom zapálenia (aj elektrické spotrebiče bez ochrany proti 
výbuchu), vyhýbať sa otvorenému plameňu, plazivé výpary môžu aj z veľkej vzdialenosti spôsobiť vznietenie! Pra-
covnú zónu uzavrieť. Výstražná tabuľa „Nebezpečie výbuchu“! Množstvo zásob obmedziť na potrebu jednej smeny! 
Nádoby nenechávať stáť otvorené! Zabrániť kontaktu s očami, kožou a odevom! Odstrániť zvyšky produktu z rúk! Po 
ukončení práce a pred každou prestávkou ruky dôkladne očistiť! Používať prostriedky na ošetrenie kože! Znečistené 
šatstvo vymeniť! Po ukončení práce vymeniť odev! 
Ochrana očí: Pri nebezpečí striekania, ochranné okuliare!
Ochrana dýchacích ciest: Používať len prístroj na ochranu dýchacích ciest nezávislý od okolitého vzduchu!
Ochrana kože: Pre všetky nezakryté časti tela použiť emulziu olej vo vode bez tuku alebo s nízkym obsahom tuku! 
Používať ochranný krém na kožu!
Ochrana rúk: Ochranné rukavice z nitrilu alebo butyl kaučuku.

Správanie v prípade nebezpečenstva
Nabrať na špachtľu, nechať stvrdnúť a zlikvidovať! Zvyšky napr. posypať napr. pieskom a mechanicky odstrániť. 
Produkt je horľavý, vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, hasiaci prášok, pena alebo voda v rozprašovanom 
prúde (nie plný prúd)! V prípade požiaru v okolí chladiť nádoby rozstrekovanou vodou!
Príslušný lekár alebo klinika:
Úniková cesta:
Úrazový telefón:

Prvá pomoc
Pri každom poskytovaní prvej pomoci: dbať na vlastnú ochranu a obratom informovať lekára.
Po kontakte s očami: 10 minút vyplachovať vodou alebo očným roztokom
Po kontakte s kožou: znečistený odev ihneď vymeniť. Očistiť s veľkým množstvom vody a mydlom.
Po vdýchnutí: priviesť na čerstvý vzduch! Uvoľniť dýchacie cesty! Zubné protézy, zvratky odstrániť! 
Pri bezvedomí: stabilná bočná poloha. Pri zastavení dýchania a srdca: ihneď poskytnúť umelé dýchanie a tlakovú 
masáž srdca!
Po prehltnutí: Nevyvolávať zvracanie. Pri vedomí ihneď dať vypiť veľké množstvo vody po malých glgoch.
Poskytovateľ prvej pomoci:
Správna likvidácia

Odpady nezmiešať, ale zbierať na správne odstránenie resp. recykláciu!

Pred prácou
• Zistiť, či sa jedná o nebezpečnú 

látku, a preveriť, či sa môže 
použiť iná, pre zdravie menej 
nebezpečná látka. (Informácie 
u výrobcu alebo v špecializovanej 
predajni).

• Ak sa musí použiť nejaká nebez-
pečná látka, je nutné od výrob-
cu, dodávateľa alebo dovozcu 
vyžiadať informácie  o produkte 
a bezpečnostný dátový list.

• Ak bezpečnostný dátový list ob-
sahuje len nedostatočné údaje, 
treba od výrobcu vyžiadať dopl-
ňujúce pokyny k nebezpečnej lát-
ke a ochranné opatrenia. Príklad: 
Keď nebezpečnú látku použije za 
určitých špeciálnych podmienok 
používateľ.

• Vypracovať prevádzkový poria-
dok (vzor je v časti A všeobecné 
ustanoveniana). 

• Na základe prevádzkového poky-
nu poučiť zamestnancov o ne-
bezpečenstvách pred začatím 
práce, minimálne však raz za rok 
a pred používaním nového pro-
duktu.

• Zamestnancov informovať o opa-
treniach na poskytnutie prvej 
pomoci. 

Počas práce
• Nejesť, nepiť, nefajčiť.
• Zabrániť kontaktu s kožou.
• Pri plnení do menších nádob pou-

žívať len nerozbitné a stále ná-
doby, napr. plastové nádoby a tie-
to označiť ako originálnu nádo-
bu.

• Zabrániť striekaniu pri plnení 
(napr. pomocou naberačiek ale-
bo čerpadiel). Používať osobné 
ochranné prostriedky.

• Namočené kusy odevu ihneď vy-
meniť.

• Znečistený pracovný odev vrá-
tane obuvi sa musí uchovávať 
oddelene od bežného odevu a mu-
sí sa pravidelne čistiť.

Dbať na ochranu pokožky: 
   Pred prácou a po každej prestávke 
za bezpečiť ochranu pokožky, po prá-
ci a pred každou prestávkou správne 
očistiť pokožku, po očistení a na konci 
práce použiť prostriedok na ošetrenie 
pokožky 
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 21. Špeciálne „nebezpečné látky“: izolačné látky 
z minerálnej vlny

Izolačné látky z minerálnej vlny sú známe ako sklená a kamenná vlna. Jed-
ná sa o umelé minerálne vlákna, ktoré obsahujú do 7 % umelej živice kvôli 
možnosti formovania a do 1 % oleja na viazanie prachu.

Pri zaobchádzaní s minerálnou vlnou treba rozlišovať medzi tak zvanými 
„starými“ a „novými“ produktmi. Pod „starými“ izolačnými látkami z minerál-
nej vlny sú zhrnuté produkty, ktoré sa pokladajú za karcinogénne. Sem patria 
predovšetkým produkty, ktoré boli vyrobené a namontované pred rokom 1996. 
Od roku 1996 sa vyrábajú produkty, ktoré sa pokladajú za neškodné. Prechod 
na ne bol však postupný, do roku 2000 sa popri neškodných vláknach vyrábali 
aj minerálne vlákna, ktorých karcinogénne účinky sa nedali vylúčiť. Pochyb-
nosti sa dajú vyvrátiť len jednotlivým individuálnym preukázaním opaku.
Od 1.6.2000 sa smú vyrábať a spracovávať len izolačné hmoty, ktoré sa pokla-
dajú za bezproblémové (neobsahujú karcinogénne látky).

Zaobchádzanie s „novými“ minerál-
nymi vlnami (bez obsahu karcinogén-
nych látok).
Technické a organizačné ochranné 
opatrenia:
Aj pri zaobchádzaní s novými pro-
duktmi môže dôjsť k podráždeniu očí, 
kože a dýchacích ciest v dôsledku drs-
nejších vlákien (zlomené vlákna).
Preto treba dbať na nasledovné mini-
málne opatrenia:
• Uprednostňovať plne upravené 

alebo kašírované izolačné hmoty 
z minerálnej vlny.

• Zabalené izolačné hmoty vybaliť 
až na pracovisku. Materiál nehá-
dzať.

• Na pracovisku dbať na dobré ve-
tranie. Zabrániť víreniu prachu.

• Rezať na pevnom podklade no-
žom alebo nožnicami.

• Nepoužívať žiadne rýchlo bežiace 
motorové píly bez odsávania.

• Pracovisko udržiavať v čistote, 
pravidelne čistiť. Prach namies-
to zametania vysávať.

• Odrezky a odpad zbierať do 
vhodných nádob, napr. do plas-
tových vriec. Pri uzatváraní vriec 
vzduch nevytláčať.

• Namontované izolácie vymonto-
vať podľa možnosti bez poško-
denia. 

Osobné a hygienické ochranné opa-
trenia 
• Nosiť voľný, uzavretý pracovný 

odev a v prípade potreby ruka-
vice.

• Pri silnom prášení alebo prácach 
nad hlavou používať ochranné 
okuliare. Na ochranu pred dráž-
dením dýchacích ciest nosiť polo-
masku s fi ltrom alebo polomasku 
na fi ltrovanie čiastočiek (1).

• Pri citlivej koži používať ochran-
ný krém alebo emulziu.

• Po skončení práce prach zmyť. 

Zaobchádzanie so „starými“ izolač. 
hmotami z minerálnej vlny
Pokladajú sa za karcinogénne. Ku kon-
taktu s nimi dochádza napr. pri búraní 
budov, sanácii a údržbe.
Technické a  organizačné ochranné 
opatrenia
Popri minimálnych ochranných opa-
treniach ďalej platí:
• Oznámenie o zámere vykonávať 

práce na príslušný hygienický 
ústav, práce začať až po odsú-
hlasení

• Vypracovať analýzu rizík s opa-
treniami

• Vypracovať prevádzkový pokyn, 
zamestnancov pred začiatkom, 
minimálne však raz za rok poučiť 
o nebezpečenstvách a možných 
ochranných opatreniach.

• Počet zamestnancov obmedziť 
na minimálnu mieru.

• Ohrozenú zónu oddeliť od ostatných 
pracovných zón a označiť „Nepovo-
laným osobám vstup zakázaný“).

• Pri prácach vo vnútorných pries-
toroch fóliou zakryť predmety, 
ktoré sa ťažko čistia, kobercové 
podlahové krytiny atď.

Odsatý vzduch sa smie privádzať na-
späť len po dostatočnom vyčistení. 
Toto je napr. zaručené, keď sa pou-
žívajú odskúšané priemyselné vysá-
vače. Odpad zabaliť tak, aby prach 
neunikal a označiť.

Osobné a hygienické ochranné opa-
trenia
Popri osobných a hygienických ochran-
ných opatreniach, resp. namiesto 
nich platia pri „nových“ izolačných 
hmotách ešte

• Nosiť priedušný ochranný odev.
• Používať prostriedky na ochra-

nu dýchacích ciest (polomaska) 
s fi ltrom  alebo polomasku s fi l-
trovaním čiastočiek - respirátor.

• Na pracovisku zákaz fajčenia, 
jedenia a pitia

• Naplánovať možnosť umytia sa, 
resp. pri rozsiahlych prácach 
zariadiť oddelené prezliekárne 
pre bežné oblečenie a pracovný 
odev. Zriadiť umyváreň so spr-
chou a šatňu mimo pracoviska 
(čistá).

Likvidácia
• Na stanovenie správnej likvidá-

cie sa musia odpady minerálnych 
vlákien priradiť do druhu odpa-
dov Európskeho zoznamu odpa-
dov (EAK). 

• Pre likvidáciu platia špecifi cké 
predpisy a vykonáva jufi rma so 
špeciálnym povolením. Správne 
priradenie odpadu treba preto 
zistiť na miestnom správnom 
orgáne, príslušnom pre likvidáciu 
odpadov.

• Odpady z minerálnych vlákien 
sa musia na mieste ich vzniku 
zabaliť tak, aby z nich neunikal 
prach, príp. ich treba navlhčiť. 
Na prepravu je nutné použiť uza-
tvorené nádoby (napr. pevné PE 
vrecia, Big bagy).

Preventívne prehliadky
      Iniciovať špeciálne preventívne 
lekárske prehliadky, napr. pri nosení 
zariadení na ochranu dýchacích ciest. 
Pri prekročení medzných hodnôt sú 
lekárske prehliadky povinné.
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22. Špeciálne „nebezpečné látky“: 
azbestocementové produkty

     
Z azbestocementových produktov v zabudovanom stave nehrozí spravidla žiadne nebezpečie. Ak sa však do azbestoce-
mentových produktov vŕta, keď sa rozbijú alebo sú neodborne čistené, môže sa uvoľniť značné množstvo vlákien. Spra-
covávanie azbestocementových výrobkov so zariadeniami, ktoré odbúravajú povrchovú vrstvu, napr. brúsenie, čistenie 
nízkotlakovým alebo vysokotlakovým zariadením alebo kefovanie je preto neprípustné. Neprípustné je tiež čistenie 
azbestocementových striech, ktoré nie sú opatrené nejakou povrchovou vrstvou.
 

Technické a organizačné ochranné 
opatrenia
• Akékoľvek zaobchádzanie s az-

bestocementovými produktmi 
oznámiť dozornému orgánu – prí-
slušnému hygienikovi 

• Vypracovať plán prác a spolu 
s oznámením predložiť prísluš-
nému orgánu – hygienikovi. Musí 
obsahovať údaje o:
- druhu a trvaní prác
- priebeh prác a predpokla-

dané ochranné opatrenia
- osobných ochranný výstroj
- dekontaminácia zamestnan-

cov
- zaobchádzanie s odpadom 

a jeho likvidácia.
• Vypracovať prevádzkový pokyn. 

Musí obsahovať údaje o:
- pracovných zónach, praco-

viskách a činnostiach
- nebezpečenstvách pre člo-

veka a životné prostredie
- ochranné opatrenia, pravid-

lá správania sa a hygienické 
opatrenia

- správanie sa v prípade ne-
bezpečia

- správna likvidácia
• Zamestnancov poučiť na základe 

prevádzkového pokynu.
• Mladiství nesmú pracovať ani pre 

účely výuky.
• Práce s inými remeselnými čin-

nosťami skoordinovať, aby sa za-
bránilo ohrozeniu nezúčastne-
ných osôb.

• Pracovné zóny vymedziť a ozna-
čiť výstražnými štítkami.(5)

• Práce sa musia vykonávať pod ve-
dením odborného dozorujúceho 
pracovníka (preukaz o odbornosti).

• Azbestocementové produkty bez 
povrchovej vrstvy na strane vy-
stavenej vplyvom počasia po-
striekať vhodným prostriedkom 
viažucim prach alebo navlhčiť 
vodou (1)

• Upevňovacie prostriedky, úlomky 
a drobné diely, tesniace šnúry atď. 
zbierať do nádob. Nádoby označiť.

• Materiál nehádzať, ale nosiť ho 
ručne alebo pomocou zdvíhacích 
zariadení.

• Pri prácach na obklade vonkajších 
múrov rozprestrieť plachty a fó-
lie na zachytávanie a zber pada-
júcich úlomkov.

• Po odstránení azbestocemento-
vých produktov podložku dôklad-
ne vysať alebo očistiť navlhko.

• Používať len odskúšané priemy-
selné vysávače.

• Vymontované azbestocementové 
produkty nepoužite ešte raz.

• Azbestový odpad nerozdrviť.
• Vykonať ďalšie opatrenia podľa 

Nariadenia vlády SR č. 39/2002 
Zz. O ochrane zdravia pri práci 
s azbestom

Preventívne lekárske prehliadky
• Iniciovať špeciálne preventívne 

lekárske prehliadky 
Ďalšie upozornenia pre práce na 
strechách
• Pri prácach na strechách s vl-

nitými platňami používať pros-
triedky na rozloženie zaťaženia 
alebo lávky.

• Pri výške pádu viac ako 1,5 m 
používať zabezpečenie proti pádu.

• Po prácach na strechách vyčistiť 
odkvapové žľaby a potom ich 
prepláchnuť.

Ďalšie upozornenia pre práce vo 
vnútorných priestoroch
• Pracovné priestory majú byť uza-

vreté.
• Po ukončení prác všetky plochy 

dôkladne vysať a navlhko utrieť.
• Pred odovzdaním miestnosti vy-

konať minimálne 30-násobnú vý-
menu vzduchu.

• Ak sa azbestocementové produk-
ty nedajú vymontovať bez toho, 
že by sa poškodili, je nutné miest-
nosť uzavrieť a udržiavať

 podtlak. Okrem toho treba pou-
žiť jednokomorový vpust ako 
spojenie s pracovnou zónou.

Osobné a hygienické ochranné opa-
trenia
• Používať ochranný odev (2) a za-

riadenie na ochranu dýchacích 
ciest s fi ltráciou čiastočiek – res-
pirátor  alebo polomasku na fi l-
tráciu čiastočiek

• Pri prerušení prác ochranný odev 
vysať.

• Ochranný odev a zariadenie na 
ochranu dýchacích ciest vonku 
odložiť.

• Jednorazový ochranný odev po 
skončení smeny zozbierať do 
označených nádob.

• Bežné oblečenie uchovávať od-
delene od pracovného odevu.

• Pri prerušení práce ruky sta-
rostlivo očistiť, po skončení prá-
ce dôkladne sa osprchovať.

• V pracovných zónach nejesť, 
nepiť a nefajčiť.
 

Zaobchádzanie s odpadom
• Vymontované azbestocementové 

produkty zbierať, skladovať a li-
kvidovať vo vhodných obaloch 
ako napr. pevných netrhajúcich 
sa plastových vreciach, uzavre-
té v big bagoch alebo v kontaj-
neroch zakrytých plachtami.

• Nádoby označiť (6) a zaistiť, aby 
k nim nepovolané osoby nemali 
prístup.

• Azbestocementové odpady uložiť 
len na špeciálnych schválených 
skládkach tak, aby sa z nich neprá-
šilo.

• Odvoz a likvidáciu vykonáva iba 
oprávnená fi rma

Obmedzenie zamestnávania
• Pri zaobchádzaní s azbestoce-

mentovými produktmi
- sa nesmú zamestnať mladis-

tví, tehotné a dojčiace ženy
- nie je prípustné odme-

ňovanie závislé od výkonu.
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23. Špeciálne „nebezpečné látky“: 
produkty s obsahom smoly

 

• Pracovné postupy upraviť tak, 
aby sa neuvoľňovali výpary alebo 
prach, pokiaľ to umožňuje stav 
rozvoja techniky.

• Vyžiadať bezpečnostný dátový 
list.

• Vypracovať prevádzkový pokyn 
vzťahujúci sa na pracovisko, 
v súlade s miestnymi danosťami 
a použitými produktmi.

• Obmedzenie pracovnej doby ma-
ximálne na 40 hodín týždenne.

• Znečistený pracovný odev a ru-
kavice často meniť.

• Pred prácou a počas nej nepo-
užívať žiadne ochranné krémy na 
kožu.

• Pri práci nejesť, nepiť a nefaj-
čiť.

• Tabakové výrobky nedávať do 
blízkosti dechtu a smoly.

• Pred prestávkami ruky, tvár 
dôkladne očistiť.

• Pred odchodom zo stavby pra-
covný odev vyzliecť.

• Po práci sa osprchovať a použiť 
mastiaci ochranný prostriedok na 
kožu.

• Poskytnúť možnosť oddeleného 
odloženia bežného šatstva a pra-
covného odevu.

• Pracovný a ochranný odev musí 
dať vyčistiť zamestnávateľ. 

Osobný ochranný výstroj

• Vylúčiť kontakt s kožou – nosiť 
ochranné rukavice (napr. z nitril-
kaučuku).

• Používať zariadenie na ochranu 
dýchacích ciest, v spojení s polo-
maskou/štvrťmaskou:
- fi lter na čiastočky P2- res-

pirátor, keď sa neprekročí 
10-násobok hodnoty TOK* 
(technická orientačná kon-
centrácia)

- fi lter na čiastočky P3, keď 
sa neprekročí 30-násobok 
hodnoty TOK.

• Pri prekročení medzných hod-
nôt (benzopyrén ako referenčná 
látka) používať osobný ochranný 
výstroj – odev, obuv. 

Preventívne lekárske prehliadky

• Pri zaobchádzaní so smolou a pro-
duktmi s obsahom smoly inicio-
vať preventívnu lekársku pre-
hliadku.

• Technická orientačná koncen-
trácia je koncentrácia látky vo 
vzduchu na pracovisku, ktorú je 
možné dosiahnuť v súlade so sta-
vom rozvoja techniky.
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24. Osobný ochranný výstroj
24.1 Kedy treba používať ochranný odev? 

     

V  zmysle zákona o BOZP je každý 
zamestnávateľ povinný vypracovať 
zoznam prác a pracovísk pre posky-
tovanie OOPP na základe analýzy 
rizík nebezpečenstiev a ohrození 
pri práci pre jednotlivé profesie

 

• Ochranný odev vybrať v súlade 
s ohrozením so zohľadnením in-
formácií od výrobcu (návod na 
použitie). Pritom dbať na:
- označenie CE (napr. ochran-

né triedy)
- konfekčná veľkosť
- ergonomické požiadavky
- zdravotné požiadavky

• Rozlišuje sa ochranný odev s o-
chranou proti:
- tepelnej záťaži
- mechanickej záťaži
- chemickej záťaži
- ultrafi alovému žiareniu
- elektrostatickému náboju
- elektrickému napätiu
- rádioaktívnej kontaminácii
- nebezpečiu v doprave (vý-

stražný odev)
• Pred každým použitím skontro-

lovať ochranný odev, či je v dob-
rom stave a pravidelne ho čistiť.

Ďalšie upozornenia pre zvláštne druhy 
ochranného odevu.

Ochranný odev proti vplyvom po-
časia
• Ochranný odev proti vplyvom 

počasia (1) používať len do -5°C, 
pri nižších teplotách je nutná 
špeciálna ochrana proti chladu.

• Dbať na čo najväčšiu priepustnosť 
odevu vodnej pary pri súčasnej 
tesnosti proti vplyvu vetra.

Ochranné obleky proti kontaminácii
• Tieto obleky poskytujú ochranu 

proti kontaminácii spôsobenej 
rádioaktívnymi látkami (prachy, 
kvapaliny, plyny napr. pri prácach 
v atómových elektrárniach a po-
dobných zariadeniach. Žiadny 
ochranný účinok proti rádioak-
tívnemu žiareniu. 

Ochranné obleky proti chemikáliám  
• Podľa druhu, skupenstva (tuhé, 

kvapalné plynné) a koncentrácie 
chemikálie sa musí vybrať vhodný 
ochranný odev proti chemikáliám 
(2).O.i. sa rozlišujú nasledovné 
typy:

- Typ 1
 Plynotesný ochranný odev
 Úplné ochranné obleky so záso-

bovaním stlačeným vzduchom 
alebo bez neho, na ochranu pred 
vysoko toxickými kvapalnými a 
plynnými médiami akéhokoľvek 
druhu.

- Typ 2
 Nie plynotesný ochranný odev
 Vodotesné ochranné obleky so zá-

sobovaním stlačeným vzduchom 
alebo bez neho, na ochranu proti 
vysoko toxickým kvapalným mé-
diám akéhokoľvek druhu.

- Typ 3
 Vodotesný ochranný odev
 Celotelové ochranné obleky na 

ochranu proti kvapalným chemi-
káliám.

- Typ 4 
 Ochranný odev odolný voči strie-

kaniu
 Celotelové ochranné obleky na 

ochranu proti kvapalným chemi-
káliám.

- Typ 5
 Ochranný odev proti neprepúš-

ťajúci čiastočky.
 Celotelové ochranné obleky na 

ochranu proti tuhým čiastočkám 
(prachové čiastočky).

- Typ 6
 Odev s obmedzenou ochranou 

proti striekaniu 
 Celotelové ochranné obleky na 

ochranu proti aerosólu (kvapalné 
čiastočky).

- Typ 7
 Čiastočná ochrana tela
 Každý kus odevu, ktorý zakrýva 

len jednu časť tela, na ochranu 
proti aerosólu (kvapalné čiastoč-
ky).

 Celotelové ochranné obleky ma-
jú vždy kapucňu alebo čiapku. 
Nižšia typová trieda obsahuje 
znaky vyššej typovej triedy (napr. 
ochranný odev Typ 4 obsahu-
je automaticky znaky typov 5 
a 6).

• Dbať na obmedzenia doby nose-
nia odevu podľa vypracovaného 
zoznamu.

Výstražný odev
• Výstražný odev (3) je nutné no-

siť, keď je nutné včasné spoz-
nanie osôb, napr. pri prácach v ob-
lasti verejnej cestnej dopravy, 
v oblasti koľajníc alebo ako na-
vádzač na stavbách.

• Výstražný odev – výstražné vesty 
musia byť po celom obvode tela 
vybavene refl exnými pruhmi.

Kvôli rozpoznaniu pri dennom svetle 
sú ako výstražné farby predpísané 
fl uoreskujúca oranžovo-červená, fl uo-
reskujúca žltá a fl uoreskujúca čer-
vená. 
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24.2 Príkazné upozornenia k osobnému ochrannému výstroju

 24.3 Ochranný výstroj proti pádu

24.4 Ochrana hlavy 

24.5 Ochrana sluchu 
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24.6 Ochrana nôh 

24.7 Ochrana dýchacích ciest 

24.8 Ochrana očí a tváre 
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24.9 Ochranné rukavice 

24.10 Ochranný odev 
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25. Označenie na pracovisku

25.1 Značky poukazujúce na nebezpečné látky

25.2 Príklady  zákazových značiek

25.3 Príklady  výstražných značiek

25.4 Príklady príkazových značiek

25.5 Príklady protipožiarnych značiek

25.6 Príklady značiek záchrany a prvej pomoci
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26. Špeciálna starostlivosť pracovnej medicíny
 

*Zoznam škodlivín pre vykonanie preventívnych lekár-
skych prehliadok pri práci s nebezpečnými látkami

*Zoznam prác s osobitným zaťažením a ohrozením pre  
vykonanie preventívnych lekárskych prehliadok 

Aromatické nitrozlúčeniny a aminozlúčeniny G 33 Práce s nebezpečím pádu G 41*

Arzén alebo jeho zlúčeniny G 16 Pracovný pobyt v zahraničí G 35

Prach s obsahom azbestu G 12 Prístroje na ochranu dýchacích ciest G 26

Benzén G 8 Pracoviská pri monitore G 37*

Benzénové homol.. (toluol, xyfoly) G 29 Biotechnológie G 43

Olovo alebo jeho zlúčeniny (s výnimkou alkylov olova) G 2 Jazdné, riadiace a sledovacie činnosti G 25*

Alkyly olova G 3 Ochorenia kože (s výnimkou rakoviny kože) G 24*

Prach z dubového a bukového dreva G 44 Rakovina kože alebo zmeny na koži smerujúce k rakovine G 4*

Kadmium alebo jeho zlúčeniny G 32 Práce vo vysokých teplotách G 30

Zlúčeniny chrómu VI G 15 Infekčné choroby G 42

Fluór alebo jeho anorganické zlúčeniny G 34 Práce v nízkych teplotách G 21

Izokynáty G 27 Hluk G 20

Prach s obsahom keramických vlákien G 1.3 Obštruktívne ochorenia dýchacích ciest G 23

Oxid uholnatý G 7 Poškodenie zubov kyselinou G 22*

Karcinogénne nebezpečné látky - všeobecne G 40 Pretlak G 31

Metanol G 10

Monochlórmetán (metylchlorid) G 28

Nikel alebo jeho zlúčeniny G 38

Nitroglycerín alebo nitroglykol G 5

Fosfor (biely) G 12

Ortuť alebo jej zlúčeniny G 9

Sírouhlík G 6

Sírovodík G 11

Dymy pri zváraní G 39

Silikónový prach G 1.1

Styrén G 45

Tetrachlóretán alebo pentachlóretán G 18

Tetrachlóretylén G 17

Tetrachlórmetán G 13

Trichlóretylén G 14

Vinylchlorid G 36

* Tieto zoznamy sú doporučené
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Odporúča sa: 
• Zamestnávateľ smie zamestnať pracovníka na práce 

s nebezpečnými látkami len vtedy, keď bol vyšetrený 
lekárom a je zdravotne spôsobilý.

• Povinnosť lekárskej prehliadky vzniká pri:
- prekročení medznej hodnoty určitých nebez-

pečných látok
- určitých nebezpečných činnostiach (tabuľka).

• Na posúdenie ohrozenia sa môže použiť informačný 
systém o škodlivých látkach v stavebníctve ako aj 
špeciálne kritériá pre špeciálne preventívne lekárske 
prehliadky pracovnej medicíny.

• Výberové kritériá obsahujú údaje o
- medzných hodnotách, pri ktorých prekročení je 

nutný prehliadka,
- pracovných postupoch a oblastiach, pri ktorých 

treba počítať s prekročením medznej hodnoty,
- zásadách pracovnej medicíny, podľa ktorých sa 

musí vykonať prehliadka (tabuľka),
- lehotách prehliadok.

• Termíny prehliadok sa musia dodržiavať:
- Prvá prehliadka pred začatím činnosti
- Ďalšia prehliadka počas činnosti
- Následné prehliadky po ukončení činnosti s kar-

cinogénnymi nebezpečnými látkami.

Výsledok spôsobilosti pre vykonávanie nebezpečnej čin-
nosti obdrží zamestnávateľ i zamestnanec – 4 kategórie 
rizikovej práce, keď pri práci sú:

- žiadne zdravotné problémy
- žiadne zdravotné problémy za určitých pred-

pokladov
- trvalé zdravotné problémy
- zdravotné problémy na dobu ...

• Nálezy zistené pri prehliadke a diagnózy podliehajú 
lekárskej povinnej mlčanlivosti oznámia sa iba pois-
tencovi.

• Ak sa jedná o zdravotné problémy, treba preveriť pra-
covisko. Poškodenej osobe sa poskytne zdravotnícke 
poradenstvo.

• Ďalšie príležitosti pre preventívne lekárske pre-
hliadky sú zdôvodnené o.i. v nariadení o ochrane pred 
žiarením, v nariadení o tlakovom vzduchu a zákone 
o ochrane pracujúcej mládeže.

• Popri špeciálnej preventívnej lekárskej prehliadke 
vykonáva služba pracovnej medicíny v oblasti staveb-
níctva aj všeobecné preventívne lekárske prehliad-
ky.

• Aj na požiadanie zamestnanca sa môže vykonať pre-
ventívna lekárska prehliadka ak je pri styku s nebez-
pečnými látkami alebo pri vykonávaní nebezpečnej 
činnosti možné poškodenie zdravia.

27. Záchranná reťaz, prvá pomoc
 

Zariadenia prvej pomoci na stavbách – doporučuje sa

Potrebný personál a materiál
Pri počte zamestnancov

do10 do20 21 30 40 51 101 251 301 601

Nahlas. zariadenie (telefón, rádio) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Výveska „Prvá pomoc“ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nosítka ● ● ● ● ● ● ●

Zdravotnícka miest. ● ● ● ● ●

Lekárnička * (malá) 1 - - - - - - - - -

Lekárnička *(veľká)1 - 1 1 1 1 2 3 6 7 13

Poskytovateľ prvej pomoci 1 1 2 3 4 5 10 25 30 60

Podnikový sanitár ● ● ● ●

Záznamná kniha ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Záchranné prístroje a dopravné prostriedky Pri ťažko prístupných pracoviskách (napr. pri stavbe tunelov, pri prácach 
so stlačeným vzduchom, v hlbokých jamách na stavbe  a pod.)

*Po použití znova doplniť (rutinne naplánovať)
1 Dve malé lekárničky nahradia jednu veľkú.



 Praktická príručka pre školenie 197

Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Zariadenia prvej pomoci v spracovateľských, výrobných, správnych a obchodných podnikoch
Čísla v zátvorkách platia pre správne a obchodné podniky – doporučuje sa

Potrebný personál a materiál
Pri počte zamestnancov

do10 do20 21 30 40 51 101 251 301 601

Nahlas. zariadenie (telefón, rádio) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Výveska „Prvá pomoc“ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nosítka Podľa druhu podniku

Zdravotnícka miest.** ● ● ● ●

Lekárnička * (malá) 1(1) 1(1) (1) (1) (1)

Lekárnička *(veľká)1 1 1 1 1(1) 2(1) 3(1) 4(2) 7(3

Poskytovateľ prvej pomoci 1(1) 1(1) 2(1) 3(2) 4(2) 5(3) 10(5) 25 
(13)

30 
(15)

60 
(30)

Podnikový sanitár** ● ● ●

Záznamná kniha ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Záchranné prístroje a dopravné prostriedky Pri ťažko prístupných pracoviskách (napr. pri stavbe tunelov, pri prácach so 
stlačeným vzduchom, v hlbokých jamách na stavbe  a pod.)

* Po použití znova doplniť (rutinne naplánovať)
** Keď si to vyžadujú druh, závažnosť a počet úrazov. 
1 Dve malé lekárničky nahradia jednu veľkú.

K organizácii prvej pomoci patria vecné, personálne a informačné predpoklady. Je možné poradenstvo zo strany pra-
covnej medicíny.

Zariadenia prvej pomoci
So zohľadnením nasledovných tabuliek musia byť k dispozícii
- nahlasovacie zariadenia, cez ktoré sa dá zavolať pomoc(telefón, rádio a i.)
- zdravotné miestnosti, v ktorých sa poskytne prvá pomoc alebo lekárske ošetrenie
- materiál pre prvú pomoc (lekárnička a i.)  
- záchranné prístroje (hasiace deky, respirátory a i.
- záchranné prepravné prostriedky (nosítka)
- poskytovatelia prvej pomoci so základným vyškolením. Ďalšie vzdelávanie v priebehu 2 rokov
- podnikový sanitár s odborným vzdelaním pre sanitársku službu. Môžu byť nasadení napr. aj záchranní sanitári alebo 

záchranní asistenti pomocných organizácií.
Musí existovať resp. všetci zamestnanci musia poznať
- plán poplachu s (príp. telefónna linka s číslom núdzového volania)
- únikové a záchranné cesty
- mená a miesta pobytu poskytovateľov prvej pomoci resp. podnikových sanitárov
- miesto, kde sa nachádzajú lekárničky, nosítka a zdravotná miestnosť
- výveska „Návod pre prvú pomoc“ s telefónnymi číslami a adresami záchrannej služby, nemocnice, pohotovostného 

lekára.

Núdzové volanie
Pri núdzovom volaní sa musí uviesť:
- Kde je miesto úrazu? (Obec, ulica, číslo domu, telefón, meno volajúceho)
- Čo sa stalo? (požiar, nehoda s elektrickým prúdom a i.)
- Koľko je zranených?
- Aké zranenia? (zastavenie dýchania, silné krvácanie a i.)
- Čakať na otázky! (núdzové volanie sami neukončite, ale čakajte, kým dispečing záchrannej služby ukončí rozho-

vor).
- Po zložení telefónu zostať pri tefonnom prístroji a čakať na spetné overovacie volanie.

Pokyny pre práce v rámci služby
Preverte, či je u zákazníka možné využívať zariadenia prvej pomoci. 
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Záchranný reťazec
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych 
predpisov BOZP podľa štandardov EU – práce na 

strechách – Časť B, kapitola II

Posúdenie ohrozenia pri práci na streche

Smernica Rady EU 89/391/EEC o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci ukladá 
zamestnávateľovi identifi kovať a ohodnotiť riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie zamestnancov, určiť a vykonať 
potrebné ochranné opatrenia.

Podľa ustanovenia Zákona o BOZP č. 367/2001 Z.z. je zamestnávateľ povinný zisťovať, hodnotiť, posudzovať 
nebezpečenstvá a riziká možného ohrozenia zdravia zamestnancov, informovať o nich zamestnancov na všetkých praco-
viskách a vykonať opatrenia k ich ochrane.
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Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky Nedostat-
ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry 

Pád
Aké opatrenia sa prijmú 
proti nebezpe enstvu 
pádu

   

Zo strešných Na okrajoch (napr. štít, Bo ná ochrana –zábradlie        
konštrukcií odkvap, nákladiská)? Ochranná stena        
 / cez strešné Záchytné lešenie        
Plochy Uzávera        

       
      

V otvoroch (napr. Zakry        
schodiská, strešné výrezy)? Ohradi        

Záchytné siete        
       

    
-z astí/plôch po ktorých Dodržiava  pokyny k montáži /        
 sa nedá chodi ? Povolenie stavebného dozoru      

    
Povrchy na rozdelenie zá aže        
Záchytné siete        

       
    

-zo strmých striech? Preveri  nosnos  strešných        
 (45°-60°)? hákov       

Použi  pokrýva skú stoli ku / 
rebrík/latovanie

       

     
       

      
-pri krátkodobých prácach? Stanovi  záchytné body vhodné 

pre priviazanie lana 
       

      
       

      
-z rebríkov -z jednoduchých rebríkov? Len krátkodobé práce        

  (max. 2 hod. pri prac. výške    
nad 2 m)    
Prac. výška max. 7,2 m        
Pre výstupy s max. výškovým        
rozdielom 5 m    
    
    
    

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Pád
Aké opatrenia sa prijmú 
proti nebezpe enstvu 
pádu

   

-z rebríkov -z jednoduchých rebríkov? Náhrada schodovou vežou/        
vnútorným rebríkovým 
schodiskom na lešeniach 

   

    
       

    
-z lešení -pri montáži/prestavovaní/ Montáž/prestavba/ demontáž 

pod a
   

 demontáži lešení?  - návodu na montáž a        
   používanie    
 - pravidiel pre bezpe nos  a        
   ochranu zdravia pri práci      
   pri stavaní lešení    
 - rúrkové lešenia pod a        
   STN 73 81001, 73 8107    
 - systémové lešenie        
 - údajov statika        

       
    

-pri používaní Vyžiada  si potvrdenie        
lešení? o dokon ení a odovzdaní    

Vizuálna kontrola nedostatkov        
Iniciova  odstránenie        
nedostatkov – prevzatie    

       
    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Potknutie / pošmyknutie / pád

Aké opatrenia sa prijmú pri 
chybných vlastnostiach 
a stabilite plôch na státie a 
chodenie?

   

Odstránenie prekážok        
a / alebo zne istenia    

     
Preveri  rozmery / kvalitu        
plôch na státie/chodenie     

 (napr. latovanie, povrchy na    
 rozdelenie za aženia)    
     

 Dba  na vplyvy po asia        
  (napr. mokro, mráz, vietor)    
     

       
    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 

te
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Nekontrolovane sa pohybujúce diely
Ako sa zabra uje
nebezpe enstvám na 
základe

   

-nadol sa šmýkajúcich  / Ohradenie / ozna enie        
 padajúcich predmetov?     

Ochranné striešky a / alebo        
siete    

     
Ochranné prilby        

     
       

    
    

-odlietajúcich astíc (napr. Ochranné okuliare, štíty        
materiálu ako úlomky tehál     
/ bridlice alebo dreva)?        

    
    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Nechránené, pohybujúce sa asti strojov 
Aké opatrenia sa prijmú 
proti nebezpe enstvu 
zranenia ma strojoch? 

   

-ru né stroje Používa  ozna ené pracovné        
 (napr. ru ná kotú ová píla, prostriedky (CE)    
 zaráža ka klincov, re azová
píla)

       

     
-stavebné vý ahy Zamestnancov pou i  o 

používaní pod a ur eného
ú elu -zaškolenie

       

     
    
    
Dba  na obmedzenia        
zamestnávania mladistvých    

     
     

Pravidelná kontrola        
 ochranných zariadení    
     

Montáž/demontáž pod a        
 návodu    
     

Odborná údržba /        
 kontrola (revízia)     

    
       

    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
 do: 

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Elektrické zariadenia a prevádzkové prostriedky
Ako sa zabra uje
nebezpe enstvu dotyku 

astí pod napätím? 

   

(napr. vonkajšie vedenie)         

vadné stroje alebo 
poškodené vedenia)

     

     
Montáž / opravy zariadení a        
 prevádzkových prostriedkov    
kvalifikovanými elektrikármi     

     
Sledovanie lehôt pre skúšky        
    
Používanie osobitných        
bodov napájania, vedení,     
svetiel a inštala ného
materiálu,

      

 skúšaných pod a typu 
konštrukcie

   

     
Dodržiava  nutné vzdialenosti        
od vonkajšieho vedenia alebo    

 informova  energetické    
 závody    
     

       
    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Nebezpe né látky
Aké opatrenia sa prijmú 
pri

   

-búraní / sanácii /údržbe Odbornos        
 produktov s obsahom      
 azbestu? Oznámenie prác        

    
Prevádzkové pokyny / 
pou enie

       

     
     

Preventívna prehliadka    
  - G 1.2 prach s obsahom        
    azbestu    
  - G 26 ochrana dých. ciest        
     

       
     
     

-vznik prachov Zistenie nebezpe ných látok        
 (napr. v dôsledku búrania/      
 rezania)? Prevádzkové pokyny / 

pou enie
       

     
     

Ochrana dýchacích ciest / 
kože/ o í

       

     
       

    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 

te
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Hluk
Aké opatrenia sa prijmú 
pri
hlu ných prácach (hladina 
pre posudzovanie 

 85 dB [A])? 

   

Zistenie za ažených        
pracovníkov    

     
Preventívna prehliadka        
(hluk)    

     
Používa  stroje s nižšou 
hladinou hluku 

       

     
    
Vhodná ochrana sluchu        
    

       
    

Poznámky 

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Technika strechy/múry

Fyzické pre aženie
Aké opatrenia sa prijmú, 
aby sa zabránilo fyzickému 
pre aženiu v dôsledku 

   

-sústavného dvíhania / 
nosenia

Poskytnutie zdvíhacích alebo        

 bremien > 25kg?  dopravných pomôcok, napr.    
  - vežových oto ných žeriavov/ 

autožeriav
   

 - stavebných vý ahov, vrátkov       
  - zdvíhacích pracovných plošín    
     

Minimalizácia jednotlivých 
bremien

       

 > 25kg    
    

       

    

Poznámky

Firma/stavenisko: Dátum: 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
 do: 

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Tesniaca technika

Nebezpe né látky
Aké opatrenia sa prijmú 
pri spracovaní 

   

-bitúmenových lepidiel Prevádzkové pokyny / 
pou enie

       

 obsahujúcich rozpúš adlá      
 alebo napu iavacie
prostriedky na zváranie?

Vetranie / odsávanie        

Ochrana dých. ciest/ kože/ o í        
Preventívna prehliadka        

 (G 26 ochrana dýchacích ciest)    
       

    
-bitúmenu s obsahom Prevádzkové pokyny / 

pou enie
       

 uh ovodíkov (napr. krycie / 
základné nátery, stierky, 

    

tmely)? Vetranie / odsávanie        
Nástroje chránené proti 
výbuchu

       

Ochrana dých. ciest/ kože/o í        
Preventívna prehliadka        
(G 29 Benzolhomologe)    

       
    

Poznámky 
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Praktická príručka pre uplatňovanie právnych predpisov BOZP podľa štandardov EU – strechári

Faktory 

Ohrozenia/

za aženia

Otázky / upozornenia Opatrenia Sú nedostatky  Nedostat
-ky 
odstráni
do:

Po
tr

eb
a 

po
ra

de
ns

tv
a 

Tesniaca technika

Požiar / výbuch
Aké opatrenia sa prijímajú 
v styku s kvapalným 
plynom proti 

   

-nekontrolovanému úniku 
plynu

Regulátor tlaku        

 (napr. na zásobovacích Poistka proti unikaniu plynu 
z netesnosti/ roztrhnutiu hadice 

       

zariadeniach)?     
Plynotesné hadicové prípojky        
Používa  vysokotlakové hadice        
    
Sledova  skladovanie /        
ochrannú zónu tlakových fliaš s 
plynom

   

     
       

    
-prehriatiu / otvorenému Sledova  teplotu tavenia        
 oh u (napr. na taviacich     
zariadeniach alebo ru ných
horákoch)?

Kontrolova  nastavenie malého 
plame a na ru ných horákoch 

       

    
       

    
-zápalným / horenie 
podporujúcim látkam

Zápalné látky podporujúce 
horenie skladova  mimo 

       

(napr. izola né látky pracovnej zóny    
strešný kartón alebo     
 plasty)? Pripravi  hasiace prístroje / 

hasiacu deku 
       

    
       

    

Poznámky 

Firma/stavenisko:
Dátum:
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Slnečné kolektory
Celý svet dnes pociťuje dôsledky necitlivého prístupu ľudstva k ma-

tičke Zemi - či už sú to Pigmejovia v Afrike alebo Eskimáci za Se-

verným polárnym kruhom. Podstatný vklad do tohto zhoršovania 

prináša spaľovanie fosílnych palív (uhlie, ropa, zemný plyn). Dnes 

už málokto pochybuje o tom, že treba obmedzovať ich spotrebu 

a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov.  Je niekoľko ciest 

- jednou z nich je aktívne využívanie slnečnej energie s pomocou 

slnečných kolektorov.

Slnko dodá za rok množstvo energie, ktoré presahuje súčasné 

energetické potreby ľudstva 14 000-násobne. Slnečná energia je 

však rozdelená nerovnomerne teritoriálne i časovo. Naše územie 

sa nachádza v menej priaznivom pásme, ale možnosti jej aktívne-

ho využívania sú obrovské. Vôbec neobstoja námietky pesimistov, 

ktorí tvrdia, že na Slovensku nemáme dobré podmienky. Opak je 

pravdou! Máme vari horšie podmienky ako susední Rakúšania? 

Nie! A pritom v Rakúsku je v súčasnej dobe už takmer každý ôsmy 

dom vybavený slnečnými kolektormi, je tam 30-násobne viac kolek-

torov v pomere k počtu obyvateľov ako u nás. Podobná situácia je 

v Nemecku, Dánsku, Švédsku, o krajinách na juhu Európy ani ne-

hovoriac. Podmienky u nás sú vhodné na inštaláciu slnečných ko-

lektorov, sú však značné medzery v osvete, motivácii obyva teľstva, 

v úrovni ekologického povedomia. Najbežnejší spôsob aktívneho 

využívania slnečnej energie je jej premena na teplo v termických 

slnečných kolektoroch. Tie najčastejšie zabezpečujú ohrev TÚV, 

stále väčší počet systémov sa stavia na ohrev bazénov, za určitých 

podmienok je možné kolektormi podporovať aj vykurovací systém 

v budove. Podľa rôznych odborných hodnotení má práve slnečná 

energia na Slovensku po biomase druhý najväčší technický po-

tenciál využitia. Existujú rôzne konštrukčné a materiálové varianty 

vyhotovenia. Najväčší podiel majú jednoznačne ploché štandardné 

kolektory so selektívnou konverznou vrstvou. Tie sú vhodné na prí-

pravu TÚV, ohrev bazénov i podporu vykurovania. Slnečné kolek-

tory sa i na Slovensku postupne stávajú zaujímavým obchodným 

artiklom. Ako vždy, keď sa niečo začína intenzívne vzmáhať, obja-

vujú sa aj  podnikavci a špekulanti s vidinou rýchleho zbohatnutia. 

V solárnej oblasti je to zvlášť nebezpečné, pretože laikovi často nič 

nehovoria údaje o účinnost, kilowatthodinách, absorbivite, emisivi-

te a iných technických parametroch. A tak sa možno dennodenne 

stretnúť s ponukami, ktoré sa svojimi technickými parametrami 

nachádzajú na hranici fyzikálnych zákonov alebo patria do sku-

piny „perpetuum mobile“.  Ochranou pre zákazníka sú výsledky 

meraní z nezávislých cer-

tifi kačných ústavov alebo 

dobrozdania organizácií 

na ochranu spotrebiteľa.  

Pozor si treba dať hlavne 

na lacné výrobky od vý-

robcov z krajín s horúcim 

klímatom. Takéto kolektory 

sa dajú úspešne prevádz-

kovať v Grécku či severnej 

Afrike, ale zvyčajne nie sú 

vhodné do stredoeuróp-

skych podmienok.  Treba 

sa držať overených riešení, 

experimentovať s mierou, 

vyžiadať si od dodávateľa 

referencie. Neslobodno za-

budnúť, že seriózni výrobcovia dnes bežne poskytujú na kolektory 

záruku 10 i viac rokov. Keď si záujemca o využitie slnečnej energie 

zoberie k srdcu aspoň časť z týchto rád, neobanuje a dlhé roky sa 

bude tešiť teplu zo slnka, za ktoré mu nikto nepošle faktúru...

www. tondach.sk      in fo l inka  02 /  6030 1328



 Ako na to?

VEĽKÁ HRA PRE POKRÝVAČOV 

1,  Nakúpte výrobky TONDACH a TON-
DACH TUNING u niektorého z našich
zmluvných predajcov 

2,  Pokryte strechu zakúpenými
výrobkami

3,  U predajcu vyžiadajte leták Hry pre 
pokrývačov, podľa návodu vyplňte 
a zašlite priložený kupón 

4,  Z bohatého zoznamu značkových 
výrobkov si vyberte tovar v hodnote 
pridelených bodov

1027
TB

26
TB

430
TB

10
TB

455
TB

85
TB

www.tondach.sk



MODERNÉ RIEŠENIE 
PRE NÍZKY SKLON STRIECH
SYSTÉM BRAMAC 7°

www.bramac.sk, 0800 18 18 18



NAJPRÍŤAŽLIVEJŠIE
KOLEKTORY

POD SLNKOM!
ZAPUSTENÉ PRIAMO V STRECHE

Bramac, najväčší výrobca strešných krytín na Slovensku, vám prináša štýlovú novinku

– kompletné solárne riešenie šikovne zabudované v streche! Jedine s kolektormi BRAMAC

bude vaša strecha vyzera� dokonale. A v�aka záruke 10 rokov si môžete užíva� teplo 

domova nielen bez faktúr, ale aj bez starostí! Už naozaj nemáte nad čím rozmýš�a�. 

Radi vám poradíme, ako čerpa� energiu zo slnka:
www.bramacsolar.sk, 0800 18 18 18

print bramac.indd 1 29.2.2008 9:56:47



VELUX – Váš partner pre odborné vzdelávanie
 
Mnohé profesionálne realizačné a montážne fi rmy sú si vedomé, že k ich 
dobrému menu a udržaniu pozície na trhu patrí aj pravidelné preškolenie 
a znalosť aktuálnych výrobkov, ktoré si žiada trh. 
Je totiž stále viac zákazníkov, ktorí požadujú na zákazky iba preškolené fi rmy 
a veľakrát majú veľmi dobré znalosti nielen o výrobkoch, ale aj o technológii 
použitia.
V rámci podpory montážnych fi riem a ich uplatnenia sa na trhu, organizuje  
VELUX Slovensko už od roku 1997 kurzy pre 
realizačné a montážne fi rmy.
Kurzy sú rozdelené podľa skúseností pracovníkov 

fi riem do dvoch úrovní: základné a špecializované. Novinkou je obchodný kurz, ktorý je 
prispôsobený potrebám realizačných fi riem.
Kurzy sa konajú dvakrát za rok, vždy v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Základný kurz je určený pre pracovníkov s minimálnou znalosťou montáže výrobkov 
VELUX. Na týchto kurzoch účastníci získajú základné technické a montážne znalosti a 
zručnosti. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s prehľadom sortimentu fi rmy VELUX, 
praktickou montážou strešného okna, interiérových zatieňovacích doplnkov a vonkajšej markízy.

Špecializované kurzy sú pre fi rmy, ktoré už majú skúsenosť s montážou základného 
sortimentu výrobkov VELUX. Jednotlivé kurzy sú venované špecifi ckým problematikám 
rôznych montáží, rôznym typom krytín a netradičným výrobkom VELUX:

• montáž elektrického príslušenstva a solárnych doplnkov
• montáž strešného okna do falcovanej strešnej krytiny
• montáž strešného okna do oblúkovej strešnej konštrukcie a do dvojplášťovej 

odvetranej strešnej konštrukcie
• montáž vertikálnych prvkov

Obchodný kurz je určený pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi 
alebo pripravujú cenové ponuky a objednávky. Pri zaškolení sa kladie dôraz hlavne na odbornú, profesionálnu prácu 
a jednanie so zákazníkom.

Po absolvovaní kurzov získavajú účastníci preukazy 
o preškolení a po kontrole montáže sa dostávajú do 
zoznamu odporúčaných fi riem na webovej  stránke 
spoločnosti VELUX : www.velux.sk.

Znalosti a odporúčania získané v kurzoch vďaka 
okamžitej aplikovateľnosti v praxi poskytujú ideálnu 
príležitosť skvalitniť komunikáciu  a služby zákazníkom 
a tým aj zvýšiť profi t montážnej fi rmy.

VELUX Slovensko, 
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
Kontakt: Tel: 02/ 33 000 555, 

info.v-sk@velux.com, www.velux.sk



Montuj a hraj!
 

Spoločnosť VELUX, najpoprednejší výrobca strešných okien s dlhoročnou tradíciou, každoročne pripravuje partnerský 
program pre stavebné fi rmy a živnostníkov, ktorí montujú strešné okná a doplnky VELUX. Aj touto formou sa VELUX 
Slovensko chce poďakovať montážnym fi rmám za ich dobre vykonanú prácu.
Program má jednoduché pravidlá. Stačí zaslať čiarové kódy z namontovaných strešných okien, montážnych doplnkov, 
roliet či žalúzií.  Za kódy získavate body, ktoré si môžete vymeniť za príťažlivé a hodnotné darčeky z katalógu. Tento 
ročník je obzvlášť atraktívny, keďže výber darčekov sa značne rozšíril. Výber je bohatý, v ponuke je teraz 24 predmetov 
pracovného náradia a oblečenia a 12 športových darčekov.  
Program „Montuj a hraj!“ začal 1.júna 2008 a ak montujete výrobky VELUX, neváhajte sa do neho zapojiť do 
30.novembra 2008.
Od septembra sa navyše prémiovo zdvojnásobujú body za vonkajšie rolety.
Podrobné pravidlá a katalóg darčekov nájdete na www.velux.sk v odbornej sekcii pre stavebné fi rmy alebo viac 
informácií získate na tel. č. 02/ 33 000 512.

Za čo si môžete body vymeniť – výber z katalógu

Uhlová brúska Hitachi Aku skrutkovač Makita

Montérky s náprsenkou Fristads Kotúčová píla Makita

Squashová raketa Unsquashable Lyžiarska bunda Husky



Materiál s budúcnosťou
RHEINZINK je výrobná značka zliatiny zinku s prísadami titánu a medi. Tento materiál, 

špeciálne vyvinutý pre požiadavky moderného stavebného klampiarstva, sa vyznačuje vynikajúci-
mi vlastnosťami pri spracovaní. Pre jeho príslovečne dlhú životnosť a bezúdržbovú funkciu, ako 
aj vysoko estetický vzhľad, sa RHEINZINK dorporučuje ako stavebný materiál budúcnosti. Kom-
plexne vybudovaný servisný systém podporuje remeselníkov, stavebníkov a architektov službami 
prispôsobenými ich požiadavkám. RHEINZINK sa vyrába ako „lesklo valcovaný“ ako aj „predzve-
tralýpro modrošedý a „predzvetralýpro bridlicovošedý, ktorý má už z výroby typicky modrošedý 
vzhľad patiny.

Merítko kvality
Najvyššia kvalita je dôvodom medzinárodného uznania strešných, fasádnych a odvodňovacích systémov RHEINZINK. 

Rozhodujúca tu nie je iba prvotriedna titánzinková zliatina, bezúdržbovosť a moderná výrobná technológia rešpektujúca 
tie najvyššie ekologické požiadavky, ale predovšetkým stúpajúce nároky stavebného remesla, ktoré podnietili RHEINZINK, 
aby sa podrobil ešte prísnejším kvalitatívnym a akostným kritériám. Pečaťou QUALITY ZINK (skúšob. Č. 424-030012) 
a certifikátom podľa DIN EN ISO 9001: 2000 spĺňa RHEINZINK najvyššie akostné požiadavky a určuje tým nové merítko 
kvality. 

Skúsenosti vychádzajúce z praxe
Vysoká remeselná zdatnosť je nutnosťou dnešnej doby. RHEINZINK prispieva svojimi seminármi pre klampiarov 

k ďalšiemu rozvoju tejto osobnosti. Ťažisko týchto seminárov spočíva v rozširovaní praktických klampiarskych znalostí. 
Počas školení je samozrejmosťou využívanie najmodernejších špeciálnych strojov a nástrojov. Po absolvovaní základných 
seminárov ponúka  RHEINZINK ďalšie nadstavbové typy školení. 

Sídlo materskej firmy v Datteln nastavilo tradíciu pravidelných školení v niekoľkých kategóriách a úrovniach. 
V spolupráci s rakúskou centrálou v Herzogenburgu už niekoľko rokov produkuje slovenská pobočka RHEINZINK vyškolených 
remeselníkov do praxe. Na Slovensku sa uplatnili dva typy školení. 

Systém seminárov
V prvom seminári A sa klampiar oboznamuje s technikou krytia na drážku, s materiálom, základnými technickými 

údajmi pre jeho spracovanie. Seminár umožňuje priebeh i odbornými vedomosťami, kde remeselník nadobudne poznatky 
i ohľadne technických noriem a návodov na krytie klampiarskej techniky a ovládania klampiarskych strojov a náradia. Cez 
teóriu sa školenie uberá k detailom pre zakončenie a napájanie oplechovania. Každé školenie je samozrejme podporené 
uvedením do problematiky bezpečnosti pri práci a zamedzeniu škodám na stavbe. Pre komplexnosť seminára sa remesel-
ník oboznamuje so skladovaním materiálu, aby sa predišlo jeho poškodeniu. 

Seminár B ponúka remeselníkovi komplexný exkurz metalickými strešnými krytinami a považuje sa za nadstavbu 
k prvému semináru. Firma RHEINZINK vyškolí klampiara všetkými druhmi spojov (dvojitá stojatá drážka, uhlová stojatá 
drážka, lištová drážka, špeciálne konštrukcie). Taktiež v oblasti plánovania prejde niekoľkými dôležitými bodmi potrebnými 
pre svoju prax (typy strešných skladieb – odvetraná, neodvetraná, meranie, výber detailov, upevnenia, metódy vyhotove-
nia, stroje pre falcovanú techniku...).



Všetky školenia firmy RHEINZINK sú celoročne podporované širokým spektrom publikácií, ktoré podporujú či archi-
tekta, projektanta alebo remeselníka. V súčasnosti RHEINZINK vydal publikáciu nápomocnú pre remeselné spracovanie 
materiálu- „Súhrn pravidiel techniky krytia na drážku“. Od základných informácií o materiály, jeho preprave a skladovaní je 
publikácia zameraná na postup práce pri spracovaní materiálu, jednotlivých techník a detailov strešného krytia. Detailne 
sa venuje i systému fasádneho opláštenia a detailov, ktoré s ním súvisia. Súhrn všetkých pravidiel techniky krytia uzat-
vára odvodnenie striech a oplechovanie.      

Riešenie bez rizika
Súčasťou ponuky RHEINZINK je technické poradenstvo, ktoré môže mať podstatný vplyv na celkový výsledok reali-

zácií.  RHEINZINK dokáže pomôcť nielen s riešením klampiarskych detailov, ale aj s koncepciou dobre fungujúcej strechy 
ako celku. Technickí poradcovia firmy RHEINZINK ovládajú problematiku nielen z teoretickej stránky. Ponúkajú detailné 
poradenstvo, technickú odbornosť a potrebné informácie pre podporu remeselníkov. Permanentná výmena skúseností 
so školiacimi strediskami, inštruktormi, ale aj s remeselníkmi a majiteľmi klampiarskych firiem, z nich robí partnerov 
s orientáciou na prax. Takto je možné riešiť bez rizika aj komplikované remeselné zákazky. 

Seminár A

TEÓRIA
Pravidlá klampiarskej techniky
• Pravidlá klampiarskej techniky
• Zamedzenie škôd na stavbe
• Vlastnosti materiálu RHEINZINK®

• Odvodnenie striech
• Spájanie pájkovaním na mäkko
• Konštrukčné údaje pre RHEINZINK®

• Krytiny a oplechovanie
• Tvorba strihových vzorov
• Detaily pre zakončenie a napájanie
• Konštrukcia umožňujúca dilatácie
• Spájanie drážkovaním
• Základné detaily

-   odkvapnica
- nárožie
- hrebeň
- vnútorný roh
- strešné prestupy (napojenie na oplechovanie)

• Oboznámenie s najmodernejšími strojmi a náradím

Seminár B

TEÓRIA

Pravidlá plech. strešných krytín

Stavebná fyzika
Zásady strešnej skladby

Projektovanie a konštruovanie
Rozmery a závislosti

Riešenie detailov na rôznych pravouhlých strešných 
typoch

Európske normy

______________________________________________

PRAX

Príprava a vyhotovenie modelov, šablón a strihových 
vzorov

Plechová strešná krytina s prevedením detailov:
• Odkvapnica stojatá oblúková a rovná
• Záveterná lišta s drevenou lištou a bez nej
• Hrebeň – stojaté a položené prevedenie
• Hrebeňové odvetranie a oplechovanie
• Napojenie na bočnú stenu
• Oplechovanie komína
• Nárožie – stojaté a položené prevedenie
• Úžľabie – možnosti riešenia

Oplechovanie sedlového strešného vikiera

RHEINZINK SK s.r.o., Zadunajská cesta 6, Bratislava 
tel:  +421 (2) 5341 4565
fax: +421 (2) 5363 2808

info@rheinzink.sk, www.rheinzink.sk



MATERIÁLY PRE HRUBÚ STAVBU

MATERIÁLY PRE STRECHY, FASÁDY A IZOLÁCIE

DEKTRADE BANSKÁ BYSTRICA
Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048 /41 44 010
fax: 048 /41 44 009
mobil: 902 906 554
e-mail: banska.bystrica@dektrade.sk

DEKTRADE BRATISLAVA
Elektrárenská 2
834 01 Bratislava III
tel.: 02 /44 442 888
fax: 02 /44 442 889
mobil: 0903 706 558, 0903 706 554
e-mail: bratislava@dektrade.sk

DEKTRADE KOŠICE
Magnezitárska 5
040 13 Košice
tel.: 055 /79 95 000, fax: 055 /79 95 001
mobil: 0902 906 564
e-mail: kosice@dektrade.sk

DEKTRADE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Revolučná 426/12
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044 /55 70 700, fax: 044 /55 70 701
mobil: 0902 950 392
e-mail: liptovsky.mikulas@dektrade.sk

DEKTRADE LUČENEC
Fiľakovská cesta 4
984 01 Lučenec
tel.: 047 /41 11 880 
fax: 047 /41 11 881
mobil: 0902 950 371
e-mail: lucenec@dektrade.sk

DEKTRADE MARTIN
Areál ŽS Cargo | p. z. Martin - Sučany
P. O. Box č. 98 | 036 01  Martin
tel.: 043 /430 20 22
fax: 043 /430 20 23
mobil: 0902 950 383
e-mail: martin@dektrade.sk

DEKTRADE MICHALOVCE
Továrenská 4
071 01 Michalovce 
tel.: 056 /68 86 868
fax: 056 /68 86 869
mobil: 0902 950 380
e-mail: michalovce@dektrade.sk

DEKTRADE NITRA
Rastislavova 12
951 41 Nitra-Lužianky
tel.: 037 /65 75 757, fax: 037 /65 75 758
mobil: 0902 906 415
e-mail: nitra@dektrade.sk

DEKTRADE NOVÉ ZÁMKY
Budovateľská č. 4
940 64 Nové Zámky
tel.: 035 /64 26 092
fax: 035 /64 26 093
mobil: 0902 906 084
e-mail: nove.zamky@dektrade.sk 

DEKTRADE POPRAD
Partizánska ul. 1849
058 01 Poprad
tel.: 052 /78 85 225
fax: 052 /78 85 226
mobil: 0902 906 584
e-mail: poprad@dektrade.sk

DEKTRADE PREŠOV
Ľubochnianska č. 18
080 06 Prešov-Ľubotice
tel.: 051 /77 62 564
fax: 051 /77 62 565
mobil: 0902 906 682 
e-mail: presov@dektrade.sk

DEKTRADE PRIEVIDZA
Košovská cesta 22
971 01 Prievidza
tel.: 046 /544 22 55, fax: 046 /544 22 66
mobil: 0902 950 385
e-mail: prievidza@dektrade.sk

DEKTRADE TRENČÍN
Zlatovská ulica 2179/28
911 05 Trenčín
tel.: 032 /64 91 120
fax: 032 /64 91 121
mobil: 0902 906 594
e-mail: trencin@dektrade.sk

DEKTRADE TRNAVA
Pri Kalvárii 10
917 01 Trnava
tel.: 033 /55 11 866
fax: 033 /55 11 868
mobil: 0902 906 562
e-mail: trnava@dektrade.sk

DEKTRADE ŽILINA
Kamenná ul. č. 6
010 01 Žilina 
tel.: 041 /50 05 577
fax: 041 /50 05 578
mobil: 0902 906 574
e-mail: zilina@dektrade.sk

STREŠNÉ KRYTINY
PLECHOVÉ KRYTINY
SADROKARTÓNY
HYDROIZOLÁCIE
STREŠNÉ OKNÁ 
PRESVETĽOVACIE DOSKY 
TEPELNÉ IZOLÁCIE 
MUROVACIE MATERIÁLY

www.dektrade.sk
www.dekstaviva.sk



ZNAČKU ATELIER DEK POUŽÍVAJÚ TECHNICI PÔSOBIACI V NIŽŠIE UVEDENÝCH
SPOLOČNOSTIACH SKUPINY DEK.

Technici spoločnosti DEKTRADE SR s.r.o. zabezpečujú technickú podporu pri návrhu a realizácii konštrukcií a skladieb z materiálov
zo sortimentu spoločnosti DEKTRADE SR s.r.o. a zabezpečujú sprostredkovanie špecializovaných služieb Dekprojekt s.r.o. 
pre investorov, projektantov a realizačné fi rmy. 

Tím v spoločnosti DEKPROJEKT s.r.o. zaisťuje špecializované projekty, posudky a diagnostiku stavieb 
a špecializované služby v oblasti požiarnej bezpečnosti pre investorov, projektantov a realizačné fi rmy.
Tím v spoločnosti DEK a.s. zaisťuje organizáciu školení a seminárov, rozvoj programu DEKPARTNER, 
tvorbu časopisu DEKTIME a rozvoj sortimentu DEKTRADE.

Atelier DEK využíva dlhoročné skúsenosti vlastných pracovníkov a ďalej poradcov z výrobnej, realizačnej, obchodnej, projektovej a súdnej sféry.
Ctí tradície slovenskej, českej aj svetovej izolačnej techniky, ktorú sa snaží obohatiť o súčasné poznanie a vývojové trendy. 
Vychádza zo všeobecnej teórie izolácií a konštrukcií stavieb vytvorenej v centre stavebných izolácií KUTNAR – IZOLACE STAVEB 
pri dodržaní pravidiel a princípov hydroizolačnej techniky a konštrukčnej tvorby v technickom prostredí SR.

V súvislosti s požiarnou bezpečnosťou stavieb zabezpečujú technici ATELIERU DEK inžiniersku činnosť v rozsahu:

•  zabezpečenia protokolov o požiarnych charakteristikách stavebných výrobkov v rozsahu:
 • požiarna odolnosť
 • správanie striech pri vonkajšom požiari
 • reakcie na oheň
 • fyzikálno mechanických vlastností otvorových výplní stavieb

• stanovenia orientačnej požiarnej odolnosti vybraných skladieb stavebných konštrukcií
• vývoj skladieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti 
  • požiarna odolnosť
  • správanie striech pri vonkajšom požiari 
   v rozsahu:
   • stanovenia skladby konštrukcie
   • orientačného stanovenia požiarnych charakteristík
   • zabezpečenia skúšky v autorizovanej skúšobni
   • zabezpečenia rozšírenej aplikácie k odskúšanej konštrukcii

www.atelier-dek.sk

ZNALECKÉ POSUDKY, EXPERTNÉ POSUDKY, PRIESKUMY, KONZULTÁCIE, 
SEMINÁRE, NÁVRHY, PROJEKCIE, ODBORNÉ ŠKOLENIE



































TIMUS SAFETY, s. r. o.
Jegorovova cesta 35 • 974 01 Banská Bystrica • Slovakia
tel.: +421–48–47 00 330 • fax: +421–48–47 00 336-7

e-mail: marketing@timus.sk • www.timus.sk

výrobca prostriedkov 
ochrany proti pádu
manufacturer of 
fall protection equipment

HORIZONTÁLNE ISTIACE SYSTÉMY 

A KOTVIACE BODY

Kvalita je pre nás 
najdôležitejšia

Aj vďaka vám sme 
Bezpečný podnik

EVOLUTION je horizontálny istiaci systém určený pre inštaláciu 

vo výškach. Jeho konštrukcia umožňuje bezpečnú prácu po pripojení 

k pohyblivému jazdcu pre jedného alebo viacerých pracovníkov (podľa 

výpočtov v projetke pre inštaláciu). Jazdec sa pohybuje po lanku z nehr-

dzavejúcej ocele tak, aby bezpečne zachytil prípadný pád užívateľa. 

     Systém EVOLUTION  je navrhnutý v súlade s STN EN 795 

Kotviace zariadenia v skupine C, inštaláciu vykonávame na základe pove-

renia výrobcom ako jeho autorizovaný zástupca pre inštaláciu a servis.

Horizontálne istiace systémy

slúžia na bezpečný pohyb po strechách a konštrukciách

Detail kotvenia
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Koncový kotviaci bod

Koncový napínací systém

Lano 8 mm z nehrdzavejúcej ocele

Priebežný bod

Tlmič pádovej energie

Jazdec (bežec)

Kotviaci stĺpik
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Priebežný bod

Tlmič pádu

Bežec

Kotviaci stĺpik

Rohový prvok

Koncový kotviaci bod
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TIMUS SAFETY, s. r. o.
Jegorovova cesta 35
974 01 Banská Bystrica • Slovakia
tel.: +421–48–47 00 330
fax: +421–48–47 00 336-7
e-mail: marketing@timus.sk
www.timus.sk

Pohybujete sa vo výškach? 
Chráňte svoj život a zdravie!
Naše výrobky chránia životy ľudí na slovenských stavbách.
• bezpečnostné postroje
• laná
• horizontálne a vertikálne istiace systémy
• kotviace body
• školenia
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Komplet 02 CONSTRUCTION







Marián Ivanov – ROUZZ 
Pod Párovcami 56, 921 01 – Pieš any

 033/77 439 26 /fax: 033/76 273 90 
www.rouzz.sk rouzz@rouzz.sk

Ponúkame školenia 
Kompletnú služby v oblasti BOZP a PO
základné kurzy a opakované školenia v zmysle vyhlášky 718 / 2002 
(zdvíhacie zariadenia, tlakové nádoby, elektrika § 20, 21, 22, 23, a 24, plyn)
lektorov z vyhlášky 208 / 91 Zb. 
vodi i motorových vozíkov, obsluhy stavebných strojov, montážnici 
lešení, obsluha re azových motorových píl a krovinorezov, obsluha 
krovinorezov, obsluha vstre ovacích pištolí, montér kotviacej techniky, 
prevádzkový technik zdvíhacích zariadení, žeriavnik, viaza i bremien, 
obsluhy plošín, obsluhy lyžiarskych vlekov, regálových zaklada ov,
obsluha kotolní, obsluha samochodných viaza iek, obilných 
kombajnov, lesných kolesových traktorov a traktorov s prídavným 
zariadením, zástupcovia zamestnancov, zdravotná služba.... 

Kompletná služba v oblasti zdvíhacích  
a elektrických zariadení 

montáž zdvíhacích zariadení s vypracovaním 
kompletnej dokumentácie 
montáž pre ažovacich zariadení na zdvíhadlá 
montáž vežových žeriavov a dia kového ovl. 
montáž stavebných vý ahov
opravy všetkých druhov zdvíhacích zariadení 
odborné skúšky a prehliadky

Výroba viazacích prostriedkov 
oce ové laná, re aze, textilné zdvíhacie pásy 

Predávame kompletnú zdvíhaciu techniku
pre montáže a stavby 

Zdvíhacia technika ALP-LIFT
Rebríky a pojazdné lešenie KRAUSE
Pracovné plošiny PAUS 
Šikmé vý ahy PAUS
Šikmé vý ahy TOP-LIFT
Stavebné vý ahy SUPER-LIFT
Stavebné vrátky BABY, BOY.....
Stavebné žeriavy MINIKRAN



UPOZORNENIE PRE VŠETKY ORGANIZÁCIE !!! 
 Nau te sa využíva  vo svoj prospech odborné združenie a cechy! V týchto združeniach sa 
združujú odborníci vždy z ur itej oblasti. Tu môžete naj ahšie získa  informácie a rady, ktoré 
potrebujete k svojej odbornosti. Tu Vám predstavujeme dve združenia, bez ktorých sa pri svojej 
práci nezaobídete.  

SLOVENSKÁ  KOMORA  LEŠENÁRSKEJ  TECHNIKY  (SKLT) 

 Toto združenie organizuje semináre hlavne pre: inštruktorov, montážnikov, predajcov, 
poži ovne a majite ov lešenárskej techniky. Cez oprávnenú vzdelávaciu organizáciu zabezpe uje 
výchovu a vzdelávanie hore uvedených organizácií a fyzických osôb. i už je to vzdelávanie 
z bezpe nosti práce a práce vo výškach, inštruktorov a montážnikov lešení. alej zabezpe uje
odborné prehliadky zmontovaných lešení a potvrdzuje ich správnu montáž a kotvenie ako aj 
odbornú kontrolu bezpe nostných opaskov a postrojov. 
 Túto organizáciu môžete požiada  o uvedené služby i ke  nie ste lenom. 

ADRESA:      Predseda: 
Pod Párovcami 56     Ing. Slaný Ladislav 
921 01 – Pieš any     0903 711 772, 0903 407 406 

SLOVENSKÁ  SPOLO NOS   PRE  MANIPULÁCIU  S
MATERIÁLOM – LOGISTIKA (SSMM-L) 

 Táto spolo nos  združuje odborníkov v oblasti zdvíhacích zariadení a motorových 
vysokozdvižných vozíkov. Zabezpe uje odborné informácie hlavne pre: 

1. revíznych technikov zdvíhacích zariadení (ZZ), opravárov, obsluhy a užívate ov ZZ. Medzi 
zdvíhacie zariadenia patria okrem žeriavov i zdvíhacie rebríky, plošiny, stavebné vý ahy,
spúš acie brány s motorovým pohonom a iné.  
 Na všetkých zariadeniach musia by  pravidelne vykonávané odborné skúšky 
a prehliadky a obsluha musí by  vyškolená revíznym technikom.  

2. inštruktorov motorových vozíkov (MV), predajcov, prenajímate ov a užívate ov MV. 
Zabezpe uje i výchovu a vzdelávanie inštruktorov a obsluhy MV.
Všetky tieto služby vám táto spolo nos  zabezpe í cez najkvalitnejšie oprávnené 
organizácie.

ADRESA:      Predseda: 
Pod Párovcami 56     Marián Ivanov 0903 407 406 
921 01 – Pieš any     tel/fax: 033 76 273 90 
http://www.ssmml.sk     ssmml@ssmml.sk

Aby bol tento dokument kompletný, bolo dôležité Vám predstavi  tieto odborné 
združenia, ktoré Vám dokážu pomôc  a poradi  pri Vašej práci! 

Obe združenia organizujú pravidelne odborné semináre 
a konferencie. 
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