Bezpečnosť a ochrana pri práci, výchove a vzdelávaní
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007
Poriadok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výchove a vzdelávaní je vypracovaný v
súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a zákonom NR SR č.330/1996 Zb. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a platí pre zamestnávateľa - obec
Dunajský Klátov a zamestnancov obce pracujúcich na obecnom úrade, v materskej škole, v
školskej jedálni pri MŠ, v športovom areáli obce ako aj pre pracovníkov obce s určitou
pracovnou dobou.
1. Všeobecné zásady ochrany práce

1. Ochranou práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných
opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na
utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou
súčasťou pracovnoprávnych vzťahov.
2. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných
podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou
plánovania a plnenia pracovných úloh. Bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci je stav
pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a
škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
3. Zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti ochrany práce.
4. Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov. Pri
hodnotení pracovných výsledkov treba prihliadať na dodržiavanie právnych predpisov a
ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Odborným zamestnancom povereným plnením úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a
zamestnancom nesmie vzniknúť ujma za plnenie úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
2. Všeobecné zásady prevencie
Všeobecné zásady pri vytváraní priaznivých pracovných podmienok:
a) odstraňovanie nebezpečenstva a rizika z neho vyplývajúceho,
b) posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok a
pracovných postupov, ako aj počas ich používania,
c) vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev v mieste ich
vzniku
d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými
opatreniami,
e) nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami
alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce potrebám zamestnanca a technickému pokroku,
g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní
pracoviska, výbere pracovného zariadenia a pracovných a výrobných postupov, najmä s cieľom
vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivej práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na
zdravie zamestnanca,
h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zariadení,
technológií, nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s
ohľadom na faktory pracovného prostredia, ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení,
i) poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri
práci

1. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 10 zamestnancov vymenúva jedného
zamestnanca (príp. viacerých zamestnancov) za zástupcov zamestnancov na základe voľby
zamestnancov z ich radov.
2. Zamestnávateľ, reprezentovaný vedúcim(-i) zamestnancom(-ami) je v rozsahu svojej
pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci,
a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných
prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.
3. Zamestnávateľ je povinný:
a) zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany
práce meniacim sa skutočnostiam,
b) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s
právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom, zohľadňovať pritom
skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
d) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument
o posúdení rizika u všetkých zamestnancov, najmä pri osobitných skupinách zamestnancov
(osobitné skupiny sú najmä tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode,
dojčiace ženy, mladiství, zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou),
e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, stroje, zariadenia, náradie, nástroje, materiály,
pracovné pomôcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce
neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov, zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy,
f) zabezpečovať, aby chemické, fyzikálne a biologické činitele a činitele ovplyvňujúce
psychické zaťaženie neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
g) odstraňovať nebezpečenstvá a ohrozenia tam, kde to podľa dosiahnutých vedeckých a
technických poznatkov nie je možné, vypracúvať písomný dokument o vyhodnotení týchto
neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, plánovať a vykonávať
opatrenia na ich odstránenie alebo obmedzenie,
h) nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných
alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými zariadeniami a pracovnými postupmi a
zdokonaľovaním organizácie práce,
i) určovať bezpečné pracovné postupy,
j) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné,
určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
k) vydávať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
l) zaraďovať zamestnancov na práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a
oprávnenia podľa osobitných predpisov a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré

nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
m) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických možností zamestnanca pri ručnej
manipulácií s bremenami,
n) zabezpečiť podľa miery ohrozenia zdravia a pre vybrané povolania pravidelné lekárske
preventívne prehliadky a lekárske prehliadky ustanovené osobitnými predpismi,
o) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch s ohľadom na
charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku a tiež vtedy, ak o to zamestnanec
požiada,
p) venovať zvýšenú pozornosť zamestnancom na odlúčených pracoviskách, zamestnancom,
ktorí pracujú na pracovisku sami, a osobitným skupinám zamestnancov,
q) poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti podľa osobitných
predpisov,
r) oznamovať príslušným orgánom spôsobom ustanoveným osobitným predpisom vznik
pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, havárií, zisťovať a
odstraňovať príčiny ich vzniku, viesť ich evidenciu a vykonávať registráciu,
s) písomne vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu
zásadné zámery, 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,
t) viesť a uschovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
u) nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku
úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri
zvyšovaní pracovných výkonov mal za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia
zamestnancov,
v) nenariad'ovať prácu nadčas pri prácach v zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
4. Na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia zamestnancov pri práci prostredníctvom
osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný:
a) vypracúvať hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného
prostredia a na jeho základe vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných
pracovných prostriedkov,
b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo
zdravia, na používame pri práci potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky,
c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a vo funkčnom stave a
dbať o ich riadne používanie.
5. Zamestnávateľ je povinný bezodplatne poskytovať zamestnancom:
a) pracovný odev a obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha
mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
b) umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny, a
ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, aj ochranné nápoje podľa vnútorného
predpisu.
6. Zamestnávateľ je povinný:
a) presvedčiť sa, či zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce v jeho
priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci platné pre jeho priestory, a ak ich nedostali, upozorniť na to zamestnávateľa a podľa
potreby vykonať opatrenia,
b) vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť
dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách ustanovených osobitnými

predpismi,
c) starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sú s jeho vedomím
v jeho priestoroch.

7. Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci zabezpečujú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh
vyplývajúcich z ich funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich
pracovných povinností.
8. Zodpovednosť a povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a pri vykonávaní potrebných opatrení nie sú dotknuté povinnosťami vedúcich
zamestnancov a zamestnancov pri starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
9. Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
znáša zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.
10. Medzi špecifické povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci patrí:
a) oboznamovať pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne zamestnancov s: príslušnými
právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného
správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosti,
vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou
proti nim,
b) vykonať oboznámenie zamestnanca aj pri jeho prijatí do zamestnanca, pri preložení na iné
pracovisko, pri prevedení na inú prácu alebo pri zavedení novej technológie, nových
pracovných postupov alebo strojov a zariadení. Zamestnávateľ vo vnútornom predpise upraví
pravidelnosť oboznamovania podľa písm. a) tak, aby k oboznamovaniu došlo najmenej raz za
dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje inak, o čom sa vytvorí písomný záznam,
c) označovať zreteľne pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie
zamestnanca, a používať označenia, symboly a signály na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v súlade s osobitným predpisom.
11. Zamestnávateľ je povinný zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci poskytnúť potrebné informácie o
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o
výsledkoch posúdenia rizika,
b) preventívnych a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na
nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
c) opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj v prípade záchranných prác a evakuácie,
d) pracovných úrazoch, chorobách z povolania a ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré
sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov ich zaisťovania a prijatých opatreniach,
e) ochranných a preventívnych opatreniach navrhnutých a nariadených orgánmi dozoru a
inými orgánmi, potrebných na zlepšenie nimi zisteného stavu.
12. Oboznamovanie, školenie a výcvik zamestnancov a zástupcov zamestnancov, ktoré
zabezpečuje zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa
uskutočňujú v pracovnom čase.
13. Pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia je zamestnávateľ povinný:
a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia

zamestnancov v prípade mimoriadnych situácií vrátane požiarov a na poskytnutie prvej
pomoci,
b) včas informovať o ohrození a o ochranných opatreniach všetkých zamestnancov, ktorí sú
alebo môžu byť vystavení tomuto ohrozeniu,
c) vykonať opatrenia, aby sa zamestnanci mohli postarať o zdravie a bezpečnosť svoju,
prípadne iných osôb a aby podľa svojich možností zabránili následkom tohto ohrozenia,
d) vydať pokyny a zabezpečiť, aby zamestnanci mohli zastaviť svoju prácu, okamžite opustiť
pracovisko a odísť do bezpečia,
e) nepožadovať od zamestnancov s výnimkou odôvodnených a výnimočných prípadov, aby
pracovali alebo sa zdržiavali na pracovisku, na ktorom existuje takéto ohrozenie,
f) určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane
poskytnutia prvej pomoci; na tento účel vybaviť pracoviská prostriedkami prvej pomoci, určiť
a odborne spôsobilými osobami vyškoliť zamestnancov na vykonávanie záchranných prác a
evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci a zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými
zdravotníckymi, záchrannými a protipožiarnymi pracoviskami.

14. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol
vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne
domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných osôb.
15. Pri kontrolnej činnosti je zamestnávateľ povinný:
a) sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych predpisov a ostatných
predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany
zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov,
b) kontrolovať:
- stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení,
zabezpečovať v intervaloch určených osobitnými predpismi alebo orgánmi dozoru meranie a
hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení,
- či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo
psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
- činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku
sám,
c) kontrolovať a vyžadovať používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
ochranných zariadení a iných ochranných opatrení,
d) vykonať najmenej raz za rok pravidelnú previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
pracovného prostredia na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa, u ktorého je
ustanovený zástupca zamestnancov, previerku pripravovať a vykonávať v spolupráci so
zástupcom zamestnancov a za jeho účasti, odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej
činnosti.
16. Zamestnávateľ zamestnávajúci aspoň jedného zamestnanca je povinný pre prípad svojej
zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania sa poistiť.
Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škode vykonáva Sociálna poisťovňa podľa
osobitného predpisu.
4. Rozsah práv a povinností zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci
l. Zamestnanec je pri práci povinný:
a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
dodržiavať ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na
pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,

b) konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,
c) vykonávať práce, obsluhovať stroje a zariadenia a používať náradie, látky a ostatné
prostriedky v súlade
- s návodom na obsluhu, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený,
- s poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej
spôsobilosti,
d) obsluhovať vybrané stroje a zariadenia a vykonávať vybrané činnosti, ktoré ustanovujú
osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osobitné oprávnenie vydané
právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v § 15 ods.3 zákona NR SR č. 330/1996
Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ak je
zamestnávateľom na túto obsluhu alebo činnosti poverený,
e) náležité používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a
svojvoľne ich nemeniť,
f) používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a starať sa o
ne,
g) zúčastňovať sa na školení a výcviku zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa skúškam a lekárskym prehliadkam
ustanoveným osobitným predpisom,
h) oznamovať bez zbytočného odkladu svojmu nadriadenému alebo zástupcovi zamestnancov
alebo príslušnému orgánu dozoru nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť
alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich
možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
i) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ, aby zistil, či zamestnanec nie je pod
vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
j) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky alebo psychotropné látky na pracoviskách a v
pracovnom čase aj mimo pracoviska, nenastupovať pod ich vplyvom do práce a dodržiavať
určený zákaz fajčenia na pracovisku.
2. Zamestnanec má právo:
a) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
súvisiace s jeho prácou a v prípade potreby môže po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj
odborníkov v danom obore,
b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko, aby sa odobral do bezpečia, ak sa
dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený život alebo zdravie jeho alebo iných
osôb.
5. Osobitné kategórie zamestnancov
5.1 Ženy
Opatrenia na ochranu žien upravujú ustanovenia § 160 až § 170 Zákonníka práce.
1. Ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia
ich organizmu, najmä prácami, ktoré ohrozujú ich materské poslanie. Zoznamy prác a
pracovísk, ktoré sú zakázané všetkým ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho
mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám ustanoví nariadenie vlády SR.
2. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku
ohrozujú tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe.
5.2 Mladiství
Opatrenia na ochranu mladistvých upravujú ustanovenia § 171 až § 176 Zákonníka práce.

l. Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a
duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných
podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko
spolupracuje s rodičmi mladistvých.
2. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v
pracovnom pomere. Evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvých zamestnancov.
3. Podľa § 173 zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami,
ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť a
poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť.
6. Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
Zamestnávateľ v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.330/1996 Zb. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov umožňuje zamestnancom a zástupcovi
zamestnancov zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
vopred s nimi prerokúvať otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Umožňuje im vyjadriť sa najmä k:
a) politike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a programu jej uskutočňovania,
b) návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému
prostrediu a k pracovisku,
c) návrhu na určenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci,
d) posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytnutia
osobných ochranných pracovných prostriedkov,
e) pracovným úrazom, chorobám z povolania a ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré
sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov ich zisťovania a k návrhom opatrení,
f) spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov a zamestnancov poverených plnením úloh
bezpečnostno-technickej služby.
7. Zástupca zamestnancov
1. Zástupcu zamestnancov v súvislosti splnením úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci je možné vymenovať len s jeho súhlasom.
2. Zástupca zamestnancov je oprávnený:
a) vykonávať kontroly na pracoviskách a overovať plnenie opatrení na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o skutočnostiach ovplyvňujúcich bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci,
c) spolupracovať so zamestnávateľom a predkladať návrhy na opatrenia na zvýšenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
d) požadovať od zamestnávateľa odstránenie zistených nedostatkov; ak zamestnávateľ
neodstráni nedostatky, na ktoré bol upozornený, je oprávnený dávať podnety orgánom dozoru,
e) zúčastňovať sa rokovaní organizovaných zamestnávateľom týkajúcich sa bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, vyšetrovania príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií
technických zariadení, merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia, zúčastňovať sa
kontrol vykonávaných orgánmi dozoru a od zamestnávateľa požadovať informácie o
výsledkoch a záveroch týchto kontrol, meraní a hodnotení,
f) predkladať pripomienky a návrhy orgánom inšpekcie práce pri výkone inšpekcie práce u
zamestnávateľa.

3. Za plnenie svojich úloh nesmie byť zástupca zamestnancov znevýhodňovaný ani inak
postihovaný.

4. Zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov zabezpečiť na plnenie úloh príslušné
školenie, poskytnúť v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť
nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie.
8. Ochrana nefajčiarov na pracovisku
1. Podľa ustanovení § 7 zákona NR SR č.67/1997 Zb. o ochrane nefajčiarov sa zakazuje fajčiť
- pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie a
majetok,
- na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých verejných priestoroch, v pracovných
miestnostiach, kde účinkom fajčenia sú vystavení nefajčiari, v budove školy a školského
zariadenia, v priestoroch ihriska a areálu školy s výnimkou priestorov vyhradených na tento
účel pre pedagógov a zamestnancov školy, v priestoroch zariadenia spoločného stravovania.
9. Spoločné a závrečné ustanovenia

1. Nariadenie o bezpečnosti a ochrane pri práci, výchove a vzdelávaní sa vzťahuje na
zamestnancov obce pri výkone práce na pracoviskách určených pracovnou zmluvou.
2. Zvláštne ustanovenia pre jednotlivé pracoviská sa vymedzujú vnútorným poriadkom
pracoviska.
3. Toto nariadenie je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia obce Dunajský Klátov.
4. Nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 29.11.2007 a nadobúda účinnosť
dňom 1.1.2008.

Mária Csibová Bc.
starostka obce

