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 V záujme ochrany zdravia zamestnancov a žiakov školy, v záujme ich výchovy 

k bezpečnej práci, k ochrane zdravia svojho aj zdravia spolupracovníkov a žiakov ako aj 

s cieľom minimalizácie požiarnych rizík a výchovy k ochrane pred požiarmi vydáva    

Základná škola, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy (ďalej škola) túto 
  

Koncepciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 
 

Je vypracovaná v súlade so zákonom NR SR  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a zákonom NR SR č. 314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.  
 

Prioritami v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany sú: 

- bezpečná a hygienicky nezávadná práca zamestnancov školy, 

- bezpečné a hygienicky nezávadný pobyt žiakov školy v čase povinného vzdelávania 

a voľnočasových aktivít, 

- výchova zamestnancov a žiakov k aktívnej ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 

- minimalizácia požiarneho rizika na pracoviskách a výchova k požiarnej prevencii. 
 

             Cieľom  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (BOZP) je bezúrazová 

práca s vysokými nárokmi na úroveň pracovného a životného prostredia, ktoré vedú k vysokej 

produktivite práce danej pohodou  pri plnení pracovných úloh. 

             Systém bezpečnosti práce smeruje predovšetkým do výchovy k bezpečnej práci, 

zaisteniu zodpovedajúcich podmienok na prácu, k zaisteniu bezpečného pracovného 

prostredia vrátane bezpečnosti používaných prístrojov, strojov a zariadení. 

 Cieľom požiarnej ochrany (PO) je znižovanie požiarneho rizika a výchova k požiarnej 

prevencii. 

 Systém BOZP a PO rieši aj usmernenie činností zamestnancov školy pri vzniku 

nebezpečnej, krízovej či havarijnej situácie (úraz, požiar a pod.). 

 Na dosiahnutie stanovených cieľov má škola vytvorenú pracovnú pozíciu technik 

BOZP a PO. 
 

Základná škola sa na všetkých stupňoch riadenia stotožňuje s nasledovnými princípmi: 

- uznáva BOZP a PO ako neoddeliteľnú súčasť riadiacej práce, 

- zabezpečuje vysokú úroveň výkonu BOZP a PO, minimálne v súlade so zákonnými        

požiadavkami   a neustále  zlepšuje tento stav aj z hľadiska efektívnosti nákladov, 

- poskytuje primerané a vhodné zdroje na realizáciu tejto politiky, 

- stanovuje a zverejňuje ciele BOZP a PO, aspoň formou interných oznámení, 

- kladie riadenie BOZP a PO ako primárnu zodpovednosť priameho riadenia od 

najvyššej výkonnej úrovne až po najnižšiu riadiacu úroveň, 

- zabezpečuje pochopenie tejto politiky, realizáciu a dodržiavanie na všetkých 

úrovniach, 

- zapája do riešenia úloh BOZP a PO zamestnancov a konzultuje s nimi, aby sa dosiahla 

ich aktívna podpora v tejto oblasti, 

- pravidelne preveruje koncepciu, systém riadenia a v súlade s koncepciou zabezpečuje 

pre zamestnancov na všetkých úrovniach primeraný výcvik, aby boli kvalifikovaní na          

vykonávanie svojich pracovných  povinností a zodpovedností. 
  

Základná škola si stanovuje tieto základné ciele 

- Prvoradým cieľom  je dosiahnuť nulovú úrazovosť. Úrazy nie sú nevyhnutné; 

všetkým úrazom a haváriám sa dá predchádzať. 

- Nič nie je dôležitejšie, než bezpečnosť. 

- Bezpečnosť môže byť riadená a preto je zodpovednosťou všetkých vedúcich  

zamestnancov. 

- Bezpečné konanie je osobnou zodpovednosťou jednotlivcov a podmienkou  

zamestnania  u nás. 



- Bezpečnosť je spôsob života po celých 24 hodín. 

- Záväzok k totálnej bezpečnosti je záväzkom robiť veci správne. 
 

Vymedzenie zodpovednosti za BOZP a PO 

Škola kladie BOZP a PO ako primárnu zodpovednosť riadenia – všetci vedúci 

zamestnanci sú zodpovední za vytváranie podmienok bezpečnej práce a uvedomujú si, že 

treba: 

- zvyšovať pocit zodpovednosti vedúcich zamestnancov za zdravie svojich podriadených, 

každý zamestnanec má vedieť čo má robiť, kto ho kontroluje a komu zodpovedá, dobrý 

systém riadenia je základom pre dobré pracovné postupy. 

- neustále zlepšovať výkonnosť systému riadenia BOZP a PO a stanoviť rámec aktivity 

vedenia s určením zodpovednosti. 

- Do riešenia úloh BOZP a PO aktívne vstupuje ZO OZ PŠaV v škole prostredníctvom 

svojho  povereného člena.  
 

Poskytovanie OOPP zamestnancom, plánovanie prostriedkov na ochranu zdravia  

V súlade s predpismi zamestnanci budú vybavovaní osobnými ochrannými 

pracovnými prostriedkami (OOPP). OOPP sa poskytujú na základe zoznamu osobných 

ochranných prostriedkov vytvoreného po identifikácii nebezpečenstiev, rizík a zdrojov 

poškodenia zdravia. OOPP sú poskytované zamestnancom výmenným spôsobom a po strate 

funkčných ochranných vlastností OOPP.  
 

Plánovanie prostriedkov na ochranu zdravia 

- plánovanie a vykonávanie politiky prevencie úrazov a chorôb z povolania musí byť 

realizované zavádzaním bezpečných zariadení, skvalitňovaním pracovných podmienok, 

bezpečných metód organizácie práce, ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení 

- plánovanie prostriedkov pre zdravotné a bezpečnostné ciele má byť odsúhlasené vedúcimi 

zamestnancami a zástupcami zamestnancov 

- dôležité je poskytovať všetky potrebné OOPP 
 

Spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, vydaných príkazov na 

úseku BOZP a PO 
Vedenie školy zabezpečí dodržiavanie predpisov BOZP a bude vykonávať kontroly na 

každom stupni riadenia. Pravidelne vyhodnotí plnenie cieľov koncepcie BOZP a PO. Spôsob 

vykonávania: fyzickou kontrolou objektov a pracovísk.  

Kontrolu dodržiavania predpisov BOZP a PO vykonáva bezpečnostný technik min. l x 

mesačne  a vedúci pracovníci pravidelne – denne. Jednotlivé nedostatky odstraňujú určení 

zamestnanci.  

Odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a ďalších vyhradených 

technických zariadení ako aj požiarnotechnických zariadení  v určených lehotách zabezpečuje 

riaditeľ prostredníctvom technika BOZP a PO. 

           Previerku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na všetkých 

pracoviskách  vykoná riaditeľom určená komisia min. l x ročne. 

Riešenie úrazov a chorôb z povolania  

Vedenie školy bude vykonávať analýzu úrazov a bude vyžadovať analyzovanie príčin 

vzniku každého úrazu. 

Vedenie školy bude pri všetkých opatreniach vychádzať z analýzy skutočných rizík. 
 

Prevencia pracovných rizík, posúdenie rizika, nebezpečenstva a ohrozenia u všetkých 

zamestnancov   
 je systém opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti 

zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika vzniku pracovných 

úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia. Bezpečné konanie je zodpovednosťou 

zamestnanca. Preto vedenie  školy bude aktívnym sledovaním stavu BOZP minimalizovať 



riziká vzniku prevádzkových nehôd alebo úrazov a rozvíjať preventívne pôsobenie na 

znižovanie rizika pracovných úrazov.  

Posúdenie rizika, nebezpečenstva a ohrozenia bude vykonané v súlade s požiadavkami 

zákona o BOZP s vypracovaním samostatného protokolu. Tento protokol bude pravidelne 

kontrolovaný bezpečnostným technikom a priebežne podľa potreby aktualizovaný. 
 

Zásady prevencie  sú: 

a) zaviesť systém do organizácie práce, 

b) vylúčiť nebezpečné spôsoby práce, 

c) odstrániť nebezpečenstvá a riziká z nich vyplývajúce, 

d) zabezpečiť vyhovujúce pracovné podmienky, 

e) vzdelávať sa v oblasti bezpečnej práce. 
 

Vzdelávanie zamestnancov: 

 Vedenie školy bude zabezpečovať: 

a) neustále prehlbovanie vedomostí zamestnancov 

b) zabezpečenie dostatočnej úrovne školení 

c) poskytovanie primeraných informácií zamestnancom v oblasti BOZP a PO 

d) pripravenosť na havarijné stavy 

e) výchovu povedomia zamestnancov k BOZP 
 

Ďalšie úlohy vedenia školy: 

- odstraňovanie rizík pri zdroji a vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie 

nebezpečenstiev v mieste ich vzniku 

- predchádzať zraneniam a chorobám z povolania 

- vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivej práce a jednotvárnej práce na zdravie 

zamestnanca 

- prispôsobovať starostlivosť o BOZP a PO technickému pokroku 

- nevyžadovať od zamestnancov, aby pokračovali v práci, ak sa vyskytne vážne alebo 

hroziace nebezpečenstvo 

- zapájať do realizácie politiky BOZP a PO všetkých zamestnancov 

- aby sa všetci zamestnanci zapojili do zabezpečovania ochrany svojho zdravia a 

posudzovania nebezpečia 

- podporovať aktívnu účasť zamestnancov a ich zástupcov na zabezpečovaní BOZP a PO 

- prehlbovať spoluprácu medzi zamestnávateľom a zamestnancami a zabezpečiť 

obojstrannú informovanosť 
 

Realizácia cieľov koncepcie BOZP a PO: 
- prostredníctvom vnútorných organizačných pokynov – smerníc (ich zoznam v prílohe). 
 

Záverečné ustanovenia: 

a) táto koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany nadobúda 

účinnosť 19.1.2012,  

b) uvedeným dňom sa ruší koncepcia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z 23.mája 

2005. 

 

 

 

 

 

         Pavol Gubka 

             riaditeľ 

 

 



P r í l o h a     

 

      

Škola v nadväznosti na túto „koncepciu“ postupne vydá alebo novelizuje vnútorné 

normy k ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci  a k požiarnej ochrane. Ich obsahové 

zameranie je nasledovné: 

 

01. Postup pri vyšetrovaní, registrácii a evidencii pracovných úrazov 

02. Postup pri vyšetrovaní, registrácii a evidencii školských úrazov  

03. Postup pri odškodňovaní školských úrazov  

04. Posudzovanie pracovných rizík 

05. Poskytovanie OOPP  

06. Vykonávanie kontroly používania alkoholických nápojov 

07. Vybavenie a používanie lekárničiek prvej pomoci  

08. Organizovanie previerok BOZP 

09. Vzdelávanie zamestnancov  k BOZP a PO 

10. Zoznam prác zakázaných tehotným ženám, mladistvým a zamestnancom so zmenenou 

pracovnou schopnosťou  

11. Skladový poriadok  

12. Požiarny štatút 

13. Požiarne poplachové smernice 

14. Evakuačný plán, traumatologický plán 

15. Prevádzkový poriadok kotolne, prevádzkové poriadky školských pracovísk 

16. Postup pri výskyte pedikulózy 

17. Postup pri výskyte nákazlivého ochorenia a karanténne opatrenia  

 

 

 

 

 

 


