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                         riaditeľka 



Starostlivosť o utváranie a udržiavanie pracovísk z hľadiska ochrany zdravia pri práci, 

hygieny práce a ochrany pracovného prostredia je podľa platnej legislatívy SR povinnosťou 

zamestnávateľa. V zmysle legislatívy SR sú zamestnávatelia povinní hlavne vykonať opatrenia 

potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  so zreteľom na všetky okolnosti 

týkajúce sa práce, zabezpečiť, aby pracovisko, stroje, zariadenie, náradie, nástroje, materiály, 

pracovné pomôcky a postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali 

bezpečnosť a zdravie pri práci. 

  

Zamestnávatelia musia zisťovať ohrozenia a nebezpečenstvá, odstraňovať ich a tam, kde 

podľa stavu poznania to nie je možné, vypracovať vyhodnotenie v danom období neodstrániteľných 

(zostatkových) ohrození, plánovať a vykonávať opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie. Pri 

prijímaní opatrení využiť prostriedky kolektívnej ochrany zamestnancov. Ak ohrozenie nebolo 

odstránené musia sa použiť prostriedky individuálnej ochrany za účelom zníženia ohrozenia. 

 

Z uvedeného vyplýva, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je vlastne zabezpečenie 

pracovných podmienok a pracovnej činnosti tak, aby sa vylúčilo alebo zmenšilo na minimum 

pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu na osoby, aby sa človek 

v pracovnom prostredí neopotreboval viac ako prirodzeným starnutím a aby nedochádzalo 

k násilnému poškodeniu zdravia alebo smrti zamestnanca pri výkone jeho pracovných činností. 

 

 

1. Postup realizácie. 

 

Organizácia pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci  vrátane prevencie rizika a zabezpečovania informácii a vzdelávania ako aj zabezpečovania 

organizácie práce a prostriedkov vychádza zo všeobecných zásad prevencie uvedených v zákone o 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok a pracovného 

prostredia, znižuje pravdepodobnosť poškodenia zdravia a súčasne zvyšuje jeho výkonnosť a kvalitu 

pracovného výkonu.  

 

Škodlivé a nebezpečné vplyvy pracovného procesu príliš často a nadmerne zamestnancov nielen 

obmedzuje a obťažuje, ale dokonca mu škodia. Dôsledkom takého stavu je únava, vyčerpanosť, 

pracovné úrazy, choroby z povolania na jednej strane a poruchy technologických zariadení, 

znižovanie kvality vykonávanej činnosti a iné ekonomické straty na strane druhej. 

 

 Cieľom rozsiahleho súboru úloh a opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 

odstraňovať alebo v nevyhnutných prípadoch aspoň znižovať množstvo a kvalitu negatívnych 

faktorov pracovného procesu na úroveň prijateľnú pre organizmus človeka. 

 

Prednostne využívať preventívne metódy a vytvárať vhodné pracovné podmienky.  

Zamestnanci pri ich vytváraní a udržiavaní spolupracujú a vždy musia zásady, podmienky 

a opatrenia určené pre ich ochranu dodržiavať a tým prispievať k zužovaniu priestoru a možnosti pre 

poškodenie zdravia a naopak, zlepšovať pracovnú pohodu na pracovisku. 

 

 

Za týmto účelom je potrebné: 

 

❖ rešpektovať ustanovenia všeobecných zásad prevencie uvedených v zákone o bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci 



❖ vypracovať pravidlá o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  na konkrétnych pracoviskách 

❖ zabezpečiť oboznamovanie a informovanie zamestnancov o otázkach bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci 

❖ kontrolou sa presviedčať či sa rešpektujú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 

 

2. Prostriedky a spôsob vykonania opatrení. 

 

❖ právne opatrenia – zákony, vládne nariadenia, vyhlášky, smernice pokyny, technické normy 

❖ technické opatrenia – odborné skúšky a prehliadky technických zariadení, údržba 

❖ organizačné opatrenia – poriadok, kontroly, previerky 

❖ výchovné opatrenia – oboznamovanie a informovanie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci 

❖ zdravotné opatrenia – pravidelné lekárske prehliadky 

❖ hygienické opatrenia – dodržiavanie čistoty pracovísk 

❖ prideľovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

❖ zabezpečiť funkciu bezpečnostného technika 

 

 

3. Vyhodnocovanie a aktualizovanie opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . 

 

❖ 1x ročne vykonávať previerku stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

❖ včasné eliminovanie škodlivých faktorov 

❖ pravidelné sledovanie úrovne pracovísk a pracovného prostredia v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci 

 

 

 

Príloha: plány opatrení a vylepšení na najbližší rok 

 

 

 


