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1. Účel vydania. 
 

Táto smernica ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných 

úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 

 

2. Súvisiace normy a predpisy. 
 

I. Zákonník práce 

− ochrana práce 

− základné povinnosti zamestnancov 

− pracovné podmienky žien, tehotných žien a matiek 

− pracovné podmienky mladistvých 

− zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania 

− pracovný čas a odpočinok 

− práca nadčas a nočná práca 

 

II. Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

− pôsobnosť zákona, všeobecné zásady prevencie 

− zástupca zamestnancov pre BOZP 

− povinnosti a práva zamestnancov 

− výchova a vzdelávanie 

− povinnosti zamestnávateľa 

− pracovný úraz, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária 

− pracovná zdravotná služba 

− transformácia technickej inšpekcie 

 

III. Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z.. o verejnom zdravotníctve v znení zákona č.355/2007 Z.z. 

− organizácia a výkon verejného zdravotníctva 

− determinanty zdravia 

− mimoriadne udalosti 

− prevencia ochorení  

− povinnosti fyzických a právnických osôb 

 

IV. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

 

V. Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení        

             a o odbornej spôsobilosti   

− odborná spôsobilosť zamestnancov na činnosť na elektrických zariadeniach  

 

VI. Zákon NR SR č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

- pôsobnosť, úlohy a oprávnenia orgánov štátnej správy 

- činnosť inšpektorátov práce 

- nelegálna práca 

- nelegálne zamestnávanie 

 

VII. Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb. v znení vyhlášky č.484/1990 Zb. požiadavky BOZP na  

 technické zariadenia 

- všeobecné požiadavky bezpečnosti práce 

- pracovné a prevádzkové objekty a priestory 
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- stroje a strojné zariadenia 

- sklady a regále, skládky, skladovanie nebezpečných látok a žieravín 

 

VIII. Zákon NR SR 314/2001 Z.z. a vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z.  o ochrane pred požiarmi 

− požiarny štatút 

− požiarne nebezpečenstvo 

− rozmiestnenie hasiacich prístrojov 

− vyhlásenie požiarneho poplachu 

− požiarna dokumentácia 

 

IX. Ďalšie nariadenia vlády 

- Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko   

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri ručnej manipulácii s bremenami 

- Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri práci so zobrazovacími jednotkami 

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

označenia pri práci 

- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko 

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách 

na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

 

3. Úlohy a povinnosti zamestnávateľa. 

 
1. Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti je povinný sústave vytvárať podmienky pre bezpečnú a 

zdravotne  nezávadnú prácu. Zamestnávateľ zodpovedá za plnenie úloh BOZP v zmysle všeobecne 

platných právnych predpisov. 

2. Zabezpečovanie základných úloh a povinnosti k BOZP realizuje zamestnávateľ vnútornými 

predpismi, usmerneniami. 

3. Zamestnávateľ je povinný určiť odborne spôsobilého zamestnanca, ktorý bude vykonávať úlohy pri 

zabezpečovaní BOZP. Túto úlohu môže zabezpečovať aj dodávateľským spôsobom. 

4. Zamestnávateľ realizuje výchovu a vzdelávanie zamestnancov formou vstupných a opakovaných 

školení s následným overovaním vedomostí. 

5. Preventívne opatrenia potrebné na zaistenie BOZP so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa 

bezpečnosti práce vykonáva zamestnávateľ najmä prostredníctvom: 

technických, organizačných a výchovných opatrení. 

Technické opatrenia spočívajú vo vhodnej úprave, udržiavaní objektov, pracovísk, strojov 

a zariadení v takom technickom stave (podľa predpisov BOZP, STN, pokynov a návodov výrobcu, 

príp. iných požiadaviek), ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Požadovaný stav dosahuje najmä 

pravidelnými odbornými prehliadkami a skúškami (revíziami), pravidelnou údržbou, odstraňovaním 

nedostatkov, prispôsobovaním strojov, zariadení a technológií novým poznatkom vedy, techniky 

a pod. 

Organizačné opatrenia spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu a organizácie práce 

tak, aby sa vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenia škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce 

a pracovného prostredia. Opatrenia sa realizujú napr. optimálnym rozvrhnutím pracovnej doby 

a prestávok v práci, poskytnutím dostatočného času na občerstvenie, vytváraním optimálnych 

podmienok na pracovisku, vytvorením systému účinnej kontroly. Vhodnú organizáciu práce treba 

uplatiť najmä v tých prípadoch, kde požiadavky BOZP nemožno splniť len technickými 

prostriedkami. 
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Výchovné opatrenia spočívajú v realizácii cieľavedomého a trvalého systému ovplyvňovania 

vedomia zamestnancov s cieľom vytvárať ich schopnosť rozoznávať alebo uvedomovať si riziká 

a pracovať tak, aby neohrozovali život a zdravie svoje alebo iných osôb. Súčasťou výchovných 

opatrení je predovšetkým celkový systém riadenia a stimulácia k bezpečnej práci, systém 

pravidelných školení, overovania vedomostí ako aj kontroly. 

 

4. Povinnosti a práva zamestnancov. 
 

1. Zamestnanci sú v záujme plnenia úloh a povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP povinní: 

a) v zmysle Zákonníka práce a jeho novely v Zák. č. 311/2001 Z. z.: 

aa) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, pokyny na zaistenie BOZP, zásady 

bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania sa na pracovisku a určené 

pracovné postupy, s ktorými boli riadne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznámení, 

ab) konať tak, aby umožnili splniť povinnosti zamestnávateľa na zaistenie BOZP, 

ac) nepožívať alkoholické nápoje a nezneužívať iné omamné prostriedky na pracoviskách                                                 

            a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk, nenastupovať pod ich vplyvom do  

      práce a dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách, 

ad) zúčastňovať sa na školení a výcviku uskutočňovanom zamestnávateľom v záujme        

            BOZP a podrobovať sa skúškam a lekárskym prehliadkam ustanovených právnym  predpisom, 

ae) oznamovať svojmu nadriadenému alebo orgánom štátneho dozoru nad BOZP  

      a technických zariadení nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť  

      a zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, 

af) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby 

     zistili, či zamestnanci nie sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.  

b) v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

ba) dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, dbať o svoju bezpečnosť 

      a zdravie pri práci a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa jeho činnosť dotýka, 

bb) vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie, látky a ostatné prostriedky 

v súlade s BOZP a podľa návodu na obsluhu, s ktorými boli riadne, zrozumiteľne 

a preukázateľne oboznámení, alebo ktoré sú súčasťou vedomostí v rámci získanej kvalifikácie 

a odbornej spôsobilosti. Na obsluhu vybraných strojov a zariadení podľa osobitných predpisov 

musí mať preukaz obsluhy. 

bc) náležito používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky  

      a svojvoľne ich nemeniť, 

bd) používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)   

      a primerane sa o ne starať.  

2. Práva zamestnancov: 

a) zamestnanci sú oprávnení prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky BOZP súvisiace s ich 

prácou. V prípade potreby môžu po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v 

 danej sfére, 

b) zamestnanci majú právo na zaistenie BOZP, na informácie o nebezpečenstvách vyplývajúcich 

z pracovného procesu a pracovného prostredia a o opatreniach na ochranu pred ich účinkami. 

Zamestnanci, príslušný odborový orgán a zástupcovia pre BOZP sa zúčastňujú na plnení 

zamestnávateľových úloh pri zaisťovaní BOZP, 

c) zamestnanec má právo na vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch a to 

s ohľadom na skutočné pracovné podmienky na pracovisku, ak o to požiada, 

d) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, ak sa dôvodne domnieva, že je 

bezprostredne a vážne ohrozený život alebo jeho zdravie, alebo zdravie iných osôb, 

e) ak tehotná žena pracujúca v noci požiada o zaradenie na dennú prácu na základe lekárskeho 

potvrdenia, zamestnávateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť, 

f) osamelí zamestnanci, ktorí sa trvalo starajú o dieťa mladšie ako 1 rok sa nesmú vysielať na 

pracovné cesty mimo obvodu obce svojho pracoviska, nesmú sa zamestnávať prácou nadčas 

a takých zamestnancov možno preložiť iba na ich žiadosť. Ak osamelý zamestnanec pracujúci 
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v noci, ktorý sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 1 rok, požiada o prevedenie na dennú prácu, je 

zamestnávateľ povinný previesť ho na dennú prácu. 

 

5. Evidencia a registrácia pracovných úrazov. 

Za pracovný úraz sa pokladá akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené zamestnancovi 

nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších pri plnení pracovných 

úloh, alebo v priamej súvislosti s ním. 

Za pracovný úraz sa nepovažuje úraz, ktorý sa prihodil na ceste do zamestnania a späť. 

 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu a registráciu pracovných úrazov. 

1. Evidencii a registrácii PÚ podliehajú pracovné úrazy: 

a) zamestnancov, ktorí sú v pracovnom a inom pomere, 

b) žiakov, študentov a konzultantov pri práci alebo práci, ktorú vykonávajú v zmysle učebných 

plánov a osnov, 

c) poslancov a funkcionárov zastupiteľských zborov a ostatných členov týchto orgánov 

a funkcionárov spoločenských a záujmových organizácii v priamej súvislosti s plnením ich 

funkcie, 

d) občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pri príprave na povolenie, 

e) občanov, ktorí pracujú u iného zamestnávateľa na základe dohôd o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru alebo na dobu určitú. 

2. Registrácii podliehajú len PÚ, ktorými bola spôsobená smrť, trvalé následky na zdraví alebo 

pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni. 

3. Registráciou PÚ sa rozumejú úkony, ktoré je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, ak vznikne úraz 

uvedený v odseku 2, a to: 

a) zodpovedné a spoľahlivé zistenie príčin úrazu a všetkých ďalších okolností vzniku PÚ, 

b) spísanie záznamu o PÚ podľa výsledku zistenia vykonaného podľa písmena a) , 

c) zabezpečenie potrebných opatrení a poučení proti opakovaniu podobných PÚ. 

4. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o PÚ podliehajúcich registrácií. 

5.   Zamestnávateľ je povinný: 

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

         úraze dozvedel, 

- zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, 

- doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestna- 

   nec zomrel v dôsledku pracovného úrazu, 

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

        vykonaných opatreniach pri závažnom pracovnom úraze, pri chorobe z povolania, pri ohrození  

        chorobou z povolania do ôsmich dní odo dňa, keď podľa záznamu o registrovanom pracovnom 

        úraze sa malo opatrenie vykonať. 

6. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu 

        a) pracovných úrazov, v ktorej uvedie údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom   

            pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr, 

        b) iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, v ktorej uvedie údaje o príčine  

            vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a  

            udalostiam, 

        c) priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, v ktorej uvedie údaje o  

            príčine vzniku, o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie tej istej alebo  

            podobnej chorobe z povolania. 

 

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu pri pracovnom úraze podľa Zákonníka práce a náhradu za škodu si 

uplatňuje zamestnávateľ a postihnutý zamestnanec v zmysle Zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení. 
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O pracovných úrazoch, ktorými nebola spôsobená pracovná neschopnosť, alebo bola spôsobená 

pracovná neschopnosť kratšia ako tri dni je povinná spoločnosť, alebo poverený zamestnanec viesť 

evidenciu v knihe drobných úrazov . 

 

6. Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). 
 

Zásady vybavenia pracovísk osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami: 

1. Zamestnávateľ je povinný vybaviť zamestnancov ochrannými prostriedkami stanovenými 

zoznamom pracovísk, pracovných činností a povolaní, kde sa poskytujú OOPP. Pri posudzovaní 

nároku sa vychádza z konkrétnych pracovných podmienok jednotlivých zamestnancov na základe 

analýzy nebezpečenstiev a zdrojov úrazov, ktoré identifikuje odborný pracovník BOZP v zmysle 

nariadenia vlády č.395/2006 Z. z. o poskytovaní OOPP. Zoznam OOPP môže príslušný vedúci 

zamestnanec na základe zistených skutočnosti rozšíriť svojim rozhodnutím. 

2. OOPP sa zverujú zamestnancom do trvalého osobného užívania a opatery v prípade, že ich 

zamestnanci potrebujú trvalo na výkon svojej pracovnej činnosti. 

3. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť OOPP aj brigádnikom pokiaľ vykonávajú práce uvedené 

v zozname. 

4. Zamestnancom alebo iným osobám sa nesmie namiesto OOPP poskytnúť finančná náhrada namiesto 

požadovanej ochrany zamestnancov. 

5. Ak to vyžadujú hygienické a proti epidemiologické dôvody alebo dochádza k znečisteniu v dôsledku 

pracovnej činnosti, zamestnávateľ poskytuje zamestnancom uteráky, hygienické, čistiace, 

dezinfekčné prostriedky a pod. 

6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude vykonávať dodávku tovarov alebo služieb 

zamestnávateľovi, zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP, 

vrátane vybavenia svojich zamestnancov príslušnými OOPP v zmysle nariadenia vlády č.395/2006 

Z.z.     

    

7. Práca v kanceláriách. 
 

1. Zamestnanci predchádzajú úrazom tým, že svoju prácu vykonávajú starostlivo, správajú sa 

obvyklým spôsobom a sú na prácu primerane vystrojení. 

2. Poškodený nábytok, ktorý vytvára zdroj úrazu sa nesmie používať. Na stoly a stoličky sa nesmie 

vystupovať, je zakázané hojdať sa na stoličkách. 

3. Koberce a rohože na čistenie obuvi musia byť fixované. 

4. Padnuté veci na zem sa musia ihneď zodvihnúť, rozliatu tekutinu utrieť. 

5. Zásuvky nenechávať otvorené. 

6. Každý zamestnanec obsluhujúci elektrické zariadenie (počítač, kopírovací stroj,  varič, ...) musí byť 

preukázateľne poučený o obsluhe a poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. 

7. Prenášať el. zariadenia pod napätím je zakázané. 

8. Pri výmene žiarovky v prenosných elektrických zariadeniach vypnúť elektrický prúd. 

9. Pri obsluhe elektrického zariadenia musia byť suché ruky. 

10. Dotýkať sa živých nekrytých elektrických častí je zakázané. 

11. Pohyblivé elektrické prívody sa musia klásť bezpečne, aby sa nemohli poškodiť. Predlžovacie šnúry 

sa môžu používať len tie, na ktorých bola vykonaná odborná prehliadka. 

12. Pri odchode z pracoviska vypnúť všetky elektrické zariadenia. 

13. Po chodbách a schodištiach sa nesmie behať. 

14. Debny, skrinky a prístroje sa nesmú skladovať v priechodových miestach a uličkách. 

15. Dvere núdzových východov sa nesmú uzamykať, alebo musí byť zabezpečené otvorenie v prípade 

núdze. 

16. Pri práci treba dbať na požiarnu bezpečnosť. 

17. Priestory sa musia dostatočne vetrať. 

18. Pri práci s chemikáliami používať rukavice. 

19. Prenosné ohrievače používať schválené a povolené. 

20. Nepretržitú prácu so zobrazovacou jednotkou prerušiť najneskôr po 4 hodinách s prestávkou. 
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8. Plošné a priestorové pomery pracovísk. 
 

Podlahy, cesty, komunikácie musia spĺňať: 

- nesmú byť klzké, nesmú sa umývať počas premávky, musia byť rovné, nepoškodené, podlahovina 

nepotrhaná, aby nedošlo k zakopnutiu 

- za náľadia alebo snehu musia byť očistené a posypané 

- vyvýšené alebo znížené miesta musia byť farebne označené 

- ku chôdzi, výstupom alebo zostupom sa musia používať len k tomu určené schody, schodištia, 

rebríky, brány, dvere, 

- všetky komunikácie musia zostať voľné 

 

9. Práca s ručnými nástrojmi, náradím a pomôckami. 

 
1. Zamestnanci sú povinní používať na prácu len náradie, nástroje a pracovné pomôcky zodpovedajúce 

svojim stavom a vyhotovením požiadavkám bezpečnosti práce. 

2. Zamestnávateľ pravidelne kontroluje stav náradia, nástrojov a pracovných pomôcok. Poškodené 

náradie musí byť z práce vyradené. 

3. Ostré, špicaté náradie sa nesmie prenášať, prevážať iba v obaloch alebo v puzdrách. 

4. Násady nástrojov (nožov, skrutkovačov, pilníkov, dlát a pod.) musia byť správne nasadené a zaistené 

proti vypadnutiu. 

5. Pri použití nástrojov, náradia a pomôcok, keď hrozí poranenie očí, musia sa použiť ochranné 

okuliare, pri ohrození rúk ochranné rukavice. 

 

10. Manipulácia s materiálom a sklady. 
 

1. Zamestnanec môže prenášať bremená, ktoré mu nebránia v chôdzi a bezpečne ich ovláda 

a neohrozuje ostatné osoby. 

2. Pri manipulácii s bremenami používať pridelené OOPP. 

3. Zdvíhať a prenášať bremená postupovať v zmysle nar. vlády č.281/2006 Z.z. 

4. Postup vykladania a nakladania musí byť určený vedúcim. 

5. V skladoch skladovať iba materiál na to určený, žieraviny, náterové hmoty a riedidlá skladovať 

oddelene s označením. 

6. Skladovacie a manipulačné plochy musia byť viditeľne označené čiarami alebo farebne odlíšené. 

7. Plochy skladov musia byť čisté, rovné, nešmykľavé. 

8. Regály musia byť stabilné, označené a nepreťažované. 

9. Je zakázané liezť a stúpať do regálov. 

10. Kontrolovať pravidelne stabilitu regálov, nosnosť, zvislosť a vodorovnosť osi regála. 

 

 

 

 

 

 
 


