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ÚVODNÉ USTANOVENIA, ÚČEL

Konateľ spoločnosti Stage Hands s.r.o., Bulíkova 1, 851 04 Bratislava
v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona NR
SR č. 309/2007 Z. z. vydáva túto organizačnú smernicu.
Smernica stanovuje základné podmienky, postupy a povinnosti zamestnancov pri vzniku pracovných
úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a vzniku nebezpečných udalostí. Smernica je vytvorená
v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov.
Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

ROZSAH PLATNOSTI
Táto smernica je platná v rámci spoločnosti a záväzná pre zamestnávateľa a všetkých jeho zamestnancov.
Vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa zdržiavajú v jej priestoroch a
objektoch.

DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK
Definície
Zamestnávateľ –
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•

Zamestnanci – všetci zamestnanci, ktorí sú v zmluvnom pracovnom pomere so spoločnosťou.

•

Bezpečnosť práce – je stav pracoviska, ktorý poskytuje vysokú mieru istoty, že pri
dodržiavaní pravidiel (bezpečnostných požiadaviek, technologických a pracovných postupov a
pod.), platných pre príslušné pracovisko a pracovný proces a bez pôsobenia
nepredvídateľných vonkajších vplyvov, bude vylúčená alebo znížená možnosť ohrozenia
života a zdravia osôb, poškodenia alebo zničenia majetku spoločnosti.

•

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú
pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov.

•

Dodávateľ – osoba, alebo organizácia, ktorá zamestnávateľovi dodáva služby v súlade s dohodnutými
podmienkami a okolnosťami.

•

Interné predpisy na zaistenie BOZP – sú aj pravidlá o BOZP vydané zamestnávateľom po dohode s príslušným
orgánom inšpekcie práce, s príslušným orgánom na ochranu zdravia a so zástupcami zamestnancov.

•

Organizačné opatrenia – spočívajú vo vhodnej úprave celého pracovného režimu a organizácie práce tak, aby sa
vylúčilo alebo obmedzilo pôsobenie škodlivých alebo nepriaznivých vplyvov práce a pracovného prostredia.
(vykonávanie analýzy rizík, resp. prehodnotenie existujúceho systému riadenia rizík, skvalitnenie preventívnej
kontroly a údržby zariadení a objektov, uplatňovanie kvalifikačných požiadaviek, zvýšenie počtu pracovníkov
v sledovanej činnosti, úprava režimu práce, zavedenie bezpečnostných prestávok, úprava materiálových tokov
a premiestňovacích procesov, prehĺbenie kontroly dodržiavania bezpečnostných požiadaviek, kontrola konzumácie
alkoholu a i.)

•

Pracovisko – fyzický priestor, kde pracovníci zotrvávajú, alebo v ktorom sa pohybujú počas pracovného procesu
a ktorý je pod kontrolou zamestnávateľa.

•

Pracovný úraz - je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v
priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.
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•

Právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP – sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia,
hygienické predpisy a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy
o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi
a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

•

Prevencia - je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa,
ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov,
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho
ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca.

•

Technické opatrenia – spočívajú vo vhodnej úprave, udržiavaní objektov, pracovísk, strojov a zariadení v takom
technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Požadovaný stav sa dosahuje najmä pravidelnými
odbornými prehliadkami a skúškami, pravidelnou údržbou, odstraňovaním nedostatkov, prispôsobovaním strojov,
zariadení a technológií novým poznatkom vedy, techniky apod. (rekonštrukcie zariadení, úprava technologického
postupu, pravidelná technická diagnostika, nahrádzanie fyzicky namáhavých prác technickými prostriedkami,
nahrádzanie škodlivých látok neškodnými, zvýšenie kvality prostriedkov osobnej ochrany a i.)

•

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. (vstupné a opakované školenia, inštruktáž na pracovnom
mieste, nácvik modelových situácií, preverovanie vedomostí, informácie o pracovných rizikách a ochrane pred
nimi, zamestnanecké konzultácie a i.)

•

Iný úraz – úraz, ku ktorému nedošlo následkom pracovného úrazu, a ktorý vznikol na pracovisku alebo v
priestoroch zamestnávateľa

•

Registrovaný pracovný úraz – pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca
trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu

•

Závažný úraz - pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť, ťažká ujma na zdraví.

•

Nebezpečná udalosť - je udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k
poškodeniu jeho zdravia,

•

Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou je
▪
zmrzačenie,
▪
strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
▪
ochromenie údu,
▪
strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
▪
poškodenie dôležitého orgánu,
▪
zohyzdenie,
▪
vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,
▪
mučivé útrapy, alebo
▪
porucha zdravia trvajúca dlhší čas.

▪

Poruchou zdravia trvajúcou dlhší čas sa rozumie porucha, ktorá si objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj
pracovnú neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala
obvyklý spôsob života poškodeného.

Skratky
BOZP

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

MZ

- Ministerstvo zdravotníctva

NR SR

- Národná rada Slovenskej republiky

OOPP

- osobné ochranné pracovné prostriedky

OPP

- ochrana pred požiarmi

PÚ

- pracovný úraz

STN

- slovenská technická norma
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ZODPOVEDNOSTI A PRÁVOMOCI
Postupy a zásady uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na realizácii a zabezpečovaní činností popísaných v smernici.
Všetci zamestnanci sú povinní preukázateľne oboznámiť sa s touto smernicou a dodržiavať jej ustanovenia. Táto
smernica je záväzná pre každého zamestnanca dňom, kedy bol s ňou oboznámený.
Technik BOZP/ autorizovaný technik BOZP s touto smernicou oboznamuje a ostatných zamestnancov v
intervale minimálne raz za 24 mesiacov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE :
Každý zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť svojmu najbližšiemu nadriadenému vznik :
▪ pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
▪ iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak
vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,
▪ nebezpečnej udalosti,
Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik týchto udalosti má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola
svedkom vzniku uvedenej udalosti !
Konateľ je povinný po oznámení vzniku pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti bezodkladne
vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.
Ak ide o registrovaný pracovný úraz a zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným
úrazom bol spáchaný trestný čin alebo ak ide o závažný pracovný úraz príslušný vedúci zamestnanec je
povinný zabezpečiť :
Stav pracoviska, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania
nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody.
Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu
života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, vedúci zamestnanec je povinný vyhotoviť dokumentáciu o
stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti.

PRACOVNÉ ÚRAZY
Za pracovný úraz sa považuje poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných
úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením
vonkajších vplyvov.
Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.
Plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, iná
činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.
V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh sú úkony potrebné na výkon práce a úkony počas
práce zvyčajné alebo potrebné pred začiatkom práce alebo po jej skončení. Takými úkonmi nie je cesta
do zamestnania a späť, stravovanie, ošetrenie alebo vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, ani cesta na
ne a späť. Vyšetrenie v zdravotníckom zariadení vykonávané na príkaz zamestnávateľa alebo ošetrenie
pri prvej pomoci a cesta na ne a späť sú úkony v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh.
Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných úloh.
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Cesta do zamestnania a späť je cesta z bydliska (ubytovania) zamestnanca do miesta vstupu do objektu
zamestnávateľa alebo na iné miesto určené na plnenie pracovných úloh a späť.
Cesta z obce bydliska zamestnanca na pracovisko alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je
cieľom pracovnej cesty, ak nie je súčasne obcou jeho pravidelného pracoviska, a späť sa posudzuje ako
potrebný úkon pred začiatkom práce alebo po jej skončení.

Evidencia pracovných úrazov
Pracovné úrazy, ktorými nebola pracovná neschopnosť alebo ktorým nebola spôsobená pracovná
neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni evidujú príslušní vedúci zamestnanci v knihe
„Evidencia pracovných úrazov“ Táto evidencia je vedená tak, aby ju bolo možné použiť ako podklad na
vykonanie potrebných opatrení a na neskoršie spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa
následky pracovného úrazu prejavia neskôr.
Ak neskôr v dôsledku takéhoto úrazu vznikne pracovná neschopnosť dlhšia ako tri dni, postupuje sa ďalej ako
pri registrovaných úrazoch.

Registrácia pracovných úrazov
Registrácii podliehajú PÚ, ktorými bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac
ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu („registrovaný
pracovný úraz“).
Registráciou PÚ sa rozumejú úkony, ktoré sú povinní príslušní vedúci zamestnanci vykonať, ak vznikne
registrácii podliehajúci pracovný úraz na nimi riadených úsekoch, a to:
▪ zistenie príčiny a všetkých okolností vzniku pracovného úrazu,
▪ spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po
oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu,
▪ prijatie a vykonanie potrebných opatrení, aby sa zabránilo opakovaniu podobného
pracovného úrazu.

Hlásenie pracovného úrazu podliehajúceho registrácii
Len čo sa najbližší nadriadený zamestnanec postihnutého zamestnanca dozvie o PÚ podliehajúcom
registrácii, je povinný bezodkladne nahlásiť to :
▪ zamestnávateľovi (vedeniu organizácie),
▪ technikovi BOZP/Autorizovanému technikovi BOZP.
Konateľ (v jeho neprítomnosti technik BOZP/ Autorizovaný technik BOZP) po prijatí oznámenia o registrovanom
PÚ je povinný ihneď oznámiť daný PÚ telefonicky, faxom alebo iným spôsobom :
▪ príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v
súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
▪ príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný
pracovný úraz

Postup pri šetrení pracovného úrazu podliehajúceho registrácii
Bezprostredne po ohlásení PÚ podliehajúceho registrácii je konateľ povinný zodpovedne a spoľahlivo zistiť
príčinu, príčinné súvislosti a všetky ďalšie okolnosti vzniku PÚ.
Toto zisťovanie sa koná
▪

za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho
zdravotný stav, a
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v prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní
(„závažný pracovný úraz“), prizve k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika.

O výsledku zistenia spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze v spolupráci s technikom BOZP/
Autorizovaným technikom BOZP najneskôr do ôsmych dní po oznámení vzniku registrovaného
pracovného úrazu.
Forma tlačiva „Záznam o registrovanom pracovnom úraze“, je predpísaná príslušným legislatívnym predpisom.
Po šetrení PÚ je potrebné určiť a vykonať potrebné opatrenia proti opakovaniu sa podobných úrazov.
Po spísaní záznamu o registrovanom PÚ, určení prijatých opatrení a po podpísaní záznamu o úraze všetkými
zúčastnenými zamestnancami na jeho šetrení, sa tento záznam odovzdá technikovi BOZP/Autorizovanému
technikovi BOZP.
Ak sa jedná o závažné pracovné úrazy, konateľ vymenúva vyšetrovaciu komisiu.
Technik BOZP/ Autorizovaný technik BOZP je povinný 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 zamestnanec
zomrel v dôsledku pracovného úrazu,
Technik BOZP/Autorizovaný technik BOZP je povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému
orgánu dozoru správu o prijatých a vykonaných opatreniach pri závažnom pracovnom úraze do ôsmich dní odo
dňa, keď podľa záznamu o registrovanom pracovnom úraze sa malo opatrenie vykonať.
Technik BOZP/Autorizovaný technik BOZP je povinný
▪ predkladať pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, ktorý podlieha evidencii
a registrácii najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, a výsledky
vyšetrovania pracovných úrazov do ôsmich dní od ich doručenia.

Vznik registrovaného pracovného úrazu pri výkone prác u iného zamestnávateľa :
Ak utrpí registrovaný pracovný úraz zamestnanec pri výkone prác u iného zamestnávateľa, po oznámení vzniku
tohto úrazu je príslušný vedúci zamestnanec povinný postupovať rovnako ako pri vzniku pracovného úrazu
podliehajúceho registrácii, pričom k spísaniu záznamu o registrovanom pracovnom úraze využije podklad od
zamestnávateľa, u ktorého k úrazu došlo.

REGISTRÁCIA PÚ INÝCH OSÔB :
Za iné osoby sa považujú zamestnanci iného zamestnávateľa, žiaci a študenti, sezónni zamestnanci a osoby
prijaté na nepravidelnú výpomoc, osoby na návštevách a exkurziách alebo iné osoby, pokiaľ vykonávajú prácu,
prax, zaškolenie alebo inú činnosť na pracoviskách alebo v priestoroch organizácie, ktoré inak nie sú verejne
prístupné a osoby, ktoré pracujú pre organizáciu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.
Ak utrpí PÚ podliehajúci registrácii zamestnanec, ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere
s organizáciou (pracovník dodávateľa prác, pracovník firmy, ktorá vykonáva činnosť v priestoroch a objektoch
spoločnosti), príslušný vedúci zamestnanec pracoviska, kde došlo k PÚ vykoná spôsobom popísaným v tejto
smernici :
▪ hlásenie pracovného úrazu podliehajúceho registrácii
▪ šetrenie pracovného úrazu podliehajúceho registrácii
O výsledku zistenia spíše v spolupráci s technikom BOZP/autorizovaným technikom BOZP podklad pre záznam o
registrovanom pracovnom úraze a tento zašle zamestnávateľovi zamestnanca, ktorý úraz utrpel.
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Po šetrení PÚ je potrebné určiť a vykonať potrebné opatrenia proti opakovaniu sa podobných úrazov.
Ak utrpí PÚ podliehajúci registrácii osoba, ktorá sa s vedomím zamestnávateľa zdržiava v jej priestoroch
a objektoch (návšteva, exkurzia a pod.) registráciu PÚ vykoná technik BOZP/autorizovaný technik BOZP.

NEBEZPEČNÉ UDALOSTI A INÉ AKO PRACOVNÉ ÚRAZY
Konateľ je povinný pri oznámení vzniku nebezpečnej udalosti, pracovného úrazu nepodliehajúceho
registrácii a iného úrazu :
▪

zistiť príčinu a všetky okolnosti ich vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel tento úraz,
ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav resp. zamestnanca ktorý bol svedkom
nebezpečnej udalosti, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade
smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní („závažný
pracovný úraz“), je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného
technika,

▪

prijať a vykonať potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobnej udalosti

Z vyšetrovania nebezpečných udalostí a iných úrazov ako pracovných úrazov vykoná konateľ záznam do knihy
„Evidencia nebezpečných udalostí, iných úrazov ako pracovných úrazov“, v ktorej uvedie údaje o príčine
vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie podobným úrazom a udalostiam, ako aj termíny
ich splnenia a zodpovedné osoby za splnenie navrhnutých opatrení.

ÚSCHOVA DOKLADOV O ÚRAZOCH A NEBEZPEČNÝCH
UDALOSTIACH :
Záznamy o registrovanom pracovnom úraze sa uchovávajú v zmysle zákona päť rokov od vzniku tohto úrazu;
rovnaká lehota platí aj pre evidenciu pracovných úrazoch nepodliehajúcich registrácii, iných úrazov ako
pracovných úrazov a nebezpečných udalostí.
Záznamy o registrovaných pracovných úrazoch uchováva Technik BOZP/ Autorizovaný technik BOZP.
Evidenciu pracovných úrazov nepodliehajúcich registrácii, iných úrazov ako pracovných úrazov a
nebezpečných udalostí uchovávajú príslušný vedúci zamestnanci.

SÚVISIACE DOKUMENTY A ZÁZNAMY
Jedná sa o dokumenty a záznamy, ktoré vznikajú pri zabezpečovaní činností popísaných v tejto smernici.

Dokumenty
Jedná sa o dokumenty, na ktoré sú odkazy v tejto smernici a ktoré majú priamu súvislosť so zabezpečovaním
jednotlivých činností v smernici popísaných.
▪
▪
▪
▪
▪

Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona NR SR č.
348/2007 Z. z..
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona NR SR č.
309/2007 Z. z.
Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Stage Hands s.r.o. Bulíkova 1,
851 04 Bratislava

Dátum vyhotovenia:
01. 09. 2015

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov, ktorí sú so zamestnávateľom v pracovnoprávnom alebo
obdobnom pracovnom vzťahu a primerane aj pre osoby, ktoré sa so súhlasom zamestnávateľa zdržiavajú v jej
priestoroch a objektoch.
Na osoby, ktoré sú pre zamestnávateľa činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru, sa vzťahuje táto smernica v súlade s § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z z. o BOZP v z.n.p. v rozsahu
vyplývajúcom z týchto dohôd.
Všetky zmeny v tejto smernici je oprávnený vykonávať technik BOZP/autorizovaný technik BOZP.
Za ošetrovanie existujúcich výtlačkov dokumentu - udržiavanie v čitateľnej podobe, uloženie na dostupnom
mieste, ochrana proti strate, zničeniu alebo zneužitiu - zodpovedajú užívatelia danej smernice.

