Prevádzkový poriadok pre prácu s expozíciou chemickým
faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
vypracovaný v súlade s nariadením vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
a s nariadením vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
1) Identifikačné údaje prevádzkovateľa
- právnická osoba - obchodné meno a sídlo, alebo
- fyzická osoba-podnikateľ - obchodné meno a miesto podnikania,
- IČO,
- zodpovedná osoba prevádzkovateľa
- závod/prevádzka - názov a adresa,
- pracovisko - názov a adresa.
2) Posudok o riziku (posúdenie rizika podľa § 4 nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. vrátane
kategorizácie prác)
- uviesť ako samostatnú prílohu č. 1.
3) Údaje o umiestnení zariadenia alebo pracoviska, na ktorom sa vyskytujú nebezpečné
chemické faktory (umiestnenie v rámci prevádzky, lokalizácia zdrojov, zariadení alebo
činností, z ktorých môžu unikať nebezpečné chemické faktory).
4) Bezpečné pracovné postupy a technické vybavenie pre jednotlivé pracovné činnosti
vrátane postupov údržby, bezpečnej manipulácie, skladovania, dopravy
a zneškodňovania odpadov s nebezpečných chemických faktorov
- druh činnosti (napr. povrchová úprava, obrábanie kovov a pod.)
- pracovné a technologické postupy a pracovné prostriedky pre jednotlivé pracovné
činnosti vrátane postupov údržby,
- zoznam a klasifikácia chemických faktorov, ktoré vznikajú alebo sa používajú pri
pracovnej činnosti, vrátane ich množstva
- kódy tried a kategórií nebezpečnosti,
- kódy výstražných upozornení (H-vety),
- kódy bezpečnostných upozornení (P-vety),
- piktogramy,
- skladovanie, evidencia a výdaj chemických látok a preprava v rámci pracoviska
(vrátane skladovania toxických a veľmi toxických látok a zmesí s inými chemickými
faktormi),
- zneškodňovanie odpadov s obsahom nebezpečných chemických faktorov (organizácia,
číslo zmluvy),
- karty bezpečnostných údajov (príloha prevádzkového poriadku).
5) Preventívne a ochranné opatrenia na vylúčenie alebo zníženie rizika zamestnancov
a obyvateľov
- technické, technologické, organizačné a iné opatrenia (napr. hermetizácia procesov,
opatrenia na zamedzenie vzniku nebezpečných koncentrácií horľavých alebo

-

-

výbušných faktorov, usporiadanie pracoviska, zamedzenie prístupu nepovolaným
osobám, dodržiavanie pracovných postupov, zníženie počtu exponovaných
zamestnancov, obmedzenie dĺžky expozície, informovanie zamestnancov a pod.),
- vykonané, plánované opatrenia (vymenovať konkrétne),
organizácia práce (zmennosť, prestávky - zaradenie, dĺžka, určenie miesta prestávky),
individuálna ochrana (zoznam a zabezpečenie účinných osobných ochranných
pracovných prostriedkov vrátane ich výmeny, kontrola ich používania),
vymedzenie kontrolovaného pásma pre karcinogénne a mutagénne faktory
iné (špecifické pre daného zamestnávateľa),
zabezpečenie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci pre zamestnancov (vstupné, periodické, výstupné a následné, ak
vykonávajú rizikové práce alebo podľa osobitných predpisov, napr. § 30e zákona č.
355/2007 Z. z., kto ich vykonáva, frekvencia),
dodržiavanie zásad osobnej hygieny počas práce s chemickými faktormi (zákaz
jedenia, pitia a fajčenia na pracovisku, ostatné zákazy),
označenie pracovísk bezpečnostnými a zdravotnými označeniami (nariadenie vlády
SR č. 387/2006 Z. z.),
mená osôb zodpovedných za riadenie prác s chemickými látkami; u prác s toxickými
a veľmi toxickými látkami a zmesami, mená osôb s osvedčením pre prácu s toxickými
a veľmi toxickými látkami a zmesami.

6) Havarijný plán
- opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov, ktoré je potrebné vykonať
v prípade havárie alebo mimoriadnej udalosti, vrátane zneškodňovania uniknutých
chemikálií a odborného výcviku.
7) Pokyny a vybavenie pre prvú pomoc
- informácie pre poskytnutie prvej pomoci pri zasiahnutí oka, pokožky, pri nadýchaní
a požití,
- kontaktné telefonické spojenie na vnútorné a vonkajšie havarijné a záchranné služby
(zdravotnícka záchranná služba, Toxikologické informačné centrum v Bratislave).
8) Spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce,
o rizikách vyplývajúcich z týchto faktorov pre zamestnancov vrátane preventívnych
ochranných opatrení
Zamestnávateľ zamestnancov informuje o
- možných rizikách, vyplývajúcich z expozície chemickým faktorom pri práci,
- o výsledkoch posúdenia rizík,
- o výsledkoch monitorovania nebezpečných chemických faktorov v pracovnom
prostredí,
- o výsledkoch zvýšenej expozície jednotlivcov vrátane biologických expozičných
testov,
- o vykonaných alebo navrhovaných kolektívnych opatreniach na odstránenie alebo
zníženie rizika z expozície nebezpečným chemickým faktorom pri práci,
- o individuálnych opatreniach vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- o postupoch v prípade nepredvídateľnej nehody alebo havárie,
- o požiadavkách na osobnú hygienu vrátane zákazu fajčenia, jedenia a pitia na
pracovisku,

-

o lekárskych preventívnych prehliadkach vo vzťahu k práci (význam, podmienky, za
ktorých majú zamestnanci nárok na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k
práci, kto ich vykonáva, frekvencia, spôsob zabezpečenia).
o výskyte chorôb z povolania a ich príčinách,
o všetkých zmenách podmienok na pracovisku, pracovných postupoch, materiáloch,
pracovných prostriedkoch a pod.

Forma školenia (individuálne, kolektívne)
Frekvencia školenia: najmenej raz ročne
Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Posudok o riziku
Karty bezpečnostných údajov
H-vety a P-vety - vysvetlivky
Piktogramy - vysvetlivky

Dátum:

Prevádzkový poriadok vypracoval:

pečiatka a podpis prevádzkovateľa

