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Zabezpečenie Ochrany pred požiarmi, Bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a výkon niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby pre 

kategóriu 1a 2. 

 
Na základe stále meniacej sa legislatívy na úseku BOZP – novela zákonníka práce a novela 

zákona o BOZP – zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona NR 
SR č. 309/2007 Z.z. a zákona NR SR č. 140/2008 Z.z., novela zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. 
o inšpekcii práce a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR 
č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia , ktorý bol zmenený a doplnený 
zákonom 204/2014 Z.z. a s tým súvisiace nariadenia vlády, vyhlášky a STN vznikajú 
zamestnávateľovi stále nové úlohy a povinnosti v oblasti BOZP, Požiarnej ochrany ako aj v oblasti 
Pracovnej zdravotnej služby, ktoré je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov v súlade s novou 
legislatívou. 

  
Komplexné zabezpečenie služieb v oblasti BOZP , Požiarnej ochrany a výkon činností Pracovnej 

zdravotnej služby,  bude  vykonávané na základe platných osvedčení a oprávnení.  

 
I. Právnická osoba musí  pravidelne pomocou technika PO zabezpečovať: 
 
1.Školenia : 

 vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov o ochrane pred požiarmi,  

 odborná príprava členov protipožiarnej hliadky 1 x 12 mesiacov  

 osôb zdržujúcich sa v objekte so súhlasom právnickej osoby  

 osôb zabezpečujúci mimopracovný čas  1 x 12 mesiacov 
v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a jeho vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
2.Výkon preventívnej protipožiarnej prehliadky vo všetkých priestoroch spoločnosti raz za tri 
mesiace, vrátane spracovania zápisu z kontroly s uvedením nedostatkov do požiarnej knihy 
v súlade so zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

 
3.Vypracovanie resp. aktualizovanie  dokumentácie v oblasti  OCHRANY PRED POŽIARMI 
v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
 
Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:  

 požiarny poriadok pracoviska 

 požiarne poplachové smernice 

 požiarny evakuačný plán 

 grafická časť požiarneho evakuačného plánu 

 požiarna kniha 

 analýza nebezpečenstva vzniku požiaru 

 doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov 

 údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov  
a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi 

 dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi 

 dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok 
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 dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky 

 ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis 

 určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb 

 organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov 

 technik požiarnej ochrany ďalej zabezpečuje: 

 zriaďovanie potrebného počtu ohlasovní požiarov a ich označovanie 

 zriaďovanie protipožiarnych hliadok 

 oznamovanie požiaru Okresnému Riaditeľstvu HaZZ 
 
Zabezpečiť účasť technika PO pri požiarnej kontrole zo strany Okresného Riaditeľstva HaZZ  

 
II. Právnická osoba musí  pravidelne pomocou technika BOZP  zabezpečovať: 

 
1.Školenie a oboznámenie: 

 vedúcich zamestnancov  

 ostatných zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade s §7 zákona NR SR 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona NR SR č. 309/2007 Z.z. 
a zákona NR SR č. 140/2008 Z.z.  

 
2. Vypracovanie dokumentácie resp. aktualizovanie v oblasti BOZP v súlade  s novelizáciou 
zákonníka práce, zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení 
zákona NR SR č. 309/2007 Z.z. a zákona NR SR č. 140/2008 Z.z, zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona NR SR č. 140/2008 Z.z. 

 
3.Výkon kontroly stavu BOZP na pracoviskách spoločnosti v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona NR SR č. 309/2007 Z.z. a zákona NR SR č. 
140/2008 Z.z. 

 
Spracovanie prvotného auditu BOZP – cieľom je zistiť spôsob a úroveň zabezpečovania BOZP 

návrh a realizácia optimálneho systému riadenia a zabezpečovania BOZP dokumentácia bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

 
Dokumentáciu BOZP tvorí 

 politika BOZP 

 hodnotenie rizík a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 

 posúdenie technologických a pracovných postupov z hľadiska BOZP 

 zoznam poskytovania a používania OOPP 

 evidencia o prehliadkach a skúškach technických zariadení 

 ustanovenie zástupcu zamestnancov, komisie BOZP 

 osnovy a časové plány školení 

 evidencia a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania 

 záznamy z kontrol stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia 

 traumatologický plán 

 smernica BOZP, zákaz fajčenia, práca s počítačmi, pitný režim, práca s bremenami...atď. 

 mnoho ďalších smerníc v zmysle platnej legislatívy s prihliadnutím na charakter prevádzky... 
 
Zabezpečiť účasť technika BOZP kontrole zo strany Inšpektorátu práce  

 

III. Právnická osoba musí  zabezpečiť aj výkon činností Pracovnej zdravotnej služby: 
 
a to v zmysle §30d ods.1.písm. a) až d), písm. f),g),h) prvého bodu a písm. i) zákona 355/2007 Z.z. 
dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 alebo 



2 podľa §30b ods. 13 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Autorizovaný bezpečnostný technik  
( osvedčenie vydané Národným inšpektorátom práce na výkon bezpečnostnotechnickej služby – 
osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, ev.čís.:ABT-0329/10)    
 
Technik  požiarnej ochrany 
(osvedčenie vydané Krajským riaditeľstvom HaZZ v Trnave na výkon technika požiarnej ochrany 
č.48/2013)      
 

                                                      

                                                      

 


