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�� BOZP  BOZP  �� nie je len prevencia proti nie je len prevencia proti 
úúrazom a havrazom a havááririáám, ale aj:m, ale aj:
–– fyzickfyzickáá a psychicka psychickáá pohodapohoda
–– socisociáálna ochranalna ochrana
–– pracovnpracovnéé podmienkypodmienky
–– pracovnpracovnéé vzvzťťahyahy
–– hygienickhygienickéé podmienkypodmienky
–– socisociáálne vybavenie pracovlne vybavenie pracovíísksk

ÚÚvodvod
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vyjednávanie

BEZPEBEZPEČČNOSNOSŤŤ ZDRAVIEZDRAVIE

POHODAPOHODA

OCHRANAOCHRANA
PRPRÁÁCECE
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LegislatLegislatíívava

�� ZZáákon kon čč. 460/1992 Z.z. . 460/1992 Z.z. ÚÚstava SRstava SR

�� ZZáákon kon čč. 124/2006 Z.z. o BOZP. 124/2006 Z.z. o BOZP

�� ZZáákon kon čč. 355/2007 Z.z. VZ. 355/2007 Z.z. VZ

�� ZZáákon kon čč. 125/2006 Z.z. o IP. 125/2006 Z.z. o IP

�� ZZáákon kon čč. 311/2001 Z.z. ZP. 311/2001 Z.z. ZP

�� PrPráávne a ostatnvne a ostatnéé predpisy na BOZPpredpisy na BOZP

�� VnVnúútorntornéé predpisy zamestnpredpisy zamestnáávatevateľľaa
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LegislatLegislatíívava

355/2007
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LegislatLegislatíívava

�� oochrana bezpechrana bezpeččnosti a zdravia pri prnosti a zdravia pri prááci,ci,
–– rovnocennrovnocennáá a neoddelitea neoddeliteľľnnáá ssúúččasasťť plpláánovania a novania a 
plnenia plnenia úúloh zamestnloh zamestnáávatevateľľaa

–– zamestnzamestnáávatevateľľ zodpovedzodpovedáá za za šškodu, ktorkodu, ktoráá
vznikne v svznikne v súúvislosti s pracovným vislosti s pracovným úúrazom alebo razom alebo 
chorobou z povolaniachorobou z povolania
�� povinnosti zamestnpovinnosti zamestnáávatevateľľaa
�� povinnosti zamestnancapovinnosti zamestnanca
�� spoluprspoluprááca na pracoviskca na pracoviskááchch
�� preventpreventíívne a ochrannvne a ochrannéé sluslužžbyby
�� výchova a vzdelvýchova a vzdeláávanie v oblasti BOZPvanie v oblasti BOZP

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 88

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� BezpeBezpeččnosnosťť prpráácece s chemickými ls chemickými láátkami a tkami a 
prpríípravkami je ovplyvnenpravkami je ovplyvnenáá viacerými viacerými 
faktormi ako sfaktormi ako súú::
–– nebezpenebezpeččnosnosťť lláátky , tky , 
–– jej mnojej množžstvo, stvo, 
–– charakter pracovncharakter pracovnéého procesu, ho procesu, 
–– poznatky o sprpoznatky o spráávanvaníí sa chemickej lsa chemickej láátky alebo tky alebo 
prpríípravku, pravku, 

–– zzáásady bezpesady bezpeččnej prnej prááce s nimi, ce s nimi, 
–– úúroveroveňň bezpebezpeččnostných technických opatrennostných technických opatreníí, , 
–– organizaorganizaččnnéé opatrenia, opatrenia, 
–– výber a pouvýber a použžíívanie osobných ochranných vanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, pracovných prostriedkov, 

–– poskytovanie prvej pomociposkytovanie prvej pomoci
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� Pri BOZP s Pri BOZP s ChLaPChLaP vychvycháádzame z tzv. dzame z tzv. 
Kariet bezpeKariet bezpeččnostných nostných úúdajov:dajov:

1. označenie látky/prípravku a firmy
2. zloženie/údaje o komponentoch
3. možné nebezpečia
4. opatrenia pre prvú pomoc
5. opatrenia na ochranu pred požiarom
6. opatrenia pri neúmyselnom uvoľnení
7. manipulácia a skladovanie
8. obmedzenie expozície a osobné ochranné

     
9. fyzikálne a chemické vlastnosti
10. stabilita a reaktivita
11. údaje o toxikológii   
12. údaje o ekológii
13. pokyny na zničenie
14. údaje o transporte
15. predpisy
16. ostatné údaje

opatrenia

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 1010

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� ziszisťťovaovaťť nebezpenebezpeččenstvenstváá a ohrozenia, a ohrozenia, 
posudzovaposudzovaťť riziko a odstrariziko a odstraňňovaovaťť ichich
DOTAZNÍK NA POSUDZOVANIE RIZÍK PRI PRÁCI - IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV A OHROZENÍ

Čo je treba urobiť na 
zlepšenie stavu

Stupeň
rizika

Aké sú súčasné opatrenia, 
súčasný stav, prípadne, 
ktorý predpis to rieši

Kto môže byť
ohrozený

Ako môže dôjsť
k úrazu, s akými 
následkami, 
k akej škode 
môže dôjsť

Čo môže spôsobiť pracovný 
úraz, alebo inú nežiadúcu
udalosť

Odštepný závod:                                                   Posudzovaný systém :                                 Dátum:
Prevádzková jednotka:                                        (profesia,zariadenie, pracovný priestor)
Posudzovateľ:                                                      Vykonávanéčinnosti:                                  Podpis:
Profesia posudzovateľa:
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� nebezpenebezpeččenstvenstváá

EkotoxikologickýchN alebo R52, R53, R59Látky a prípravky nebezpečné pre ŽP15

Kat. repr.Látky a prípravky poškodz. reprodukciu,14

Kat. muta.Mutagénne látky a prípravky,13

Kat. karc.Karcinogénne látky a prípravky,12

R42 a/alebo R43Senzibilizujúce látky a prípravky,11

XiDráždivé látky a prípravky,10

CŽieravé látky a prípravky,9

XnŠkodlivé látky a prípravky,8

TJedovaté látky a prípravky,7

ToxikologickýchT+Veľmi jedovaté látky a prípravky,6

R10Horľavé látky a prípravky,5

FVeľmi horľavé látky a prípravky,4

F+Mimoriadne horľavé látky a prípravky,3

OOxidujúce látky a prípravky,2

fyzikálno-chemickýchEVýbušné látky a prípravky,1

Zisťovanie vlastnostiOznačenieKategórie nebezpečenstvaP.č.

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 1212

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� zabezpezabezpeččovaovaťť, aby pracovisk, aby pracoviskáá a a 
organizorganizáácia prcia prááce neohrozovali ce neohrozovali 
bezpebezpeččnosnosťť a zdravie zamestnancov a zdravie zamestnancov 

1

4

3

2

1 Dopravná plocha
2 Šírka ovládacej plochy
3 Šírka údržbovej plochy
4 Skladovacia plocha a pohotovostná plocha

Strojové pracovisko s vybavením pracoviska a funkčnými plochami 
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� zabezpezabezpeččovaovaťť, aby ch., f., p., s.  , aby ch., f., p., s.  
faktory neohrozovali bezpefaktory neohrozovali bezpeččnosnosťť a a 
zdravie zamestnancovzdravie zamestnancov
–– ururččovaovaťť bezpebezpeččnnéé pracovnpracovnéé postupypostupy

�� ururččiiťť aj postup pre praj postup pre príípadpad
–– zzááchranných prchranných práác,c,
–– evakuevakuáácie a cie a 
–– vzniku povzniku pošškodenia zdravia vrkodenia zdravia vráátane poskytnutia tane poskytnutia 
prvej pomociprvej pomoci

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 1414

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� zabezpezabezpeččovaovaťť, aby ch., f., p., s.  , aby ch., f., p., s.  
faktory neohrozovali bezpefaktory neohrozovali bezpeččnosnosťť a a 
zdravie zamestnancovzdravie zamestnancov
–– ururččovaovaťť a zabezpea zabezpeččovaovaťť ochrannochrannéé
opatrenia, ktoropatrenia, ktoréé sa musia vykonasa musia vykonaťť, napr., napr.
�� opatrenia na obmedzenie moopatrenia na obmedzenie možžných nných náásledkov sledkov 
ohrozenia ohrozenia žživota a zdravia  priestoroch, kde ivota a zdravia  priestoroch, kde 
sa pousa použžíívajvajúú alebo skladujalebo skladujúú NL NL 

–– ururččovaovaťť a zabezpea zabezpeččovaovaťť ochrannochrannéé
prostriedky, ktorprostriedky, ktoréé sa musia pousa musia použžíívavaťť
�� vrvráátane prostriedkov prvej pomocitane prostriedkov prvej pomoci
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa
 

odstránenie faktoru  
ohrozenia (G)  

odstránenie zamestnanca z 
oblasti pôsobenia faktora  
ohrozenia  

prerušenie priestorových 
vzťahov 

napr. deliacimi ochrannými  
          zariadenami 

napr. osobným ochranným   
         vybavením 

napr. manipulátormi 

prerušenie časových vz ťahov  

napr. ukladaním obrobkov 

pracovnoorganizačnými 
opatreniami, napr. zmenou  
pracoviska 

Principiálne možnosti 
na zabránenie 
ohrození
spôsobených   
prácou

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 1616

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� v intervaloch urv intervaloch urččených osobitnými ených osobitnými 
predpismi zabezpepredpismi zabezpeččovaovaťť kontrolu, kontrolu, 
meranie a hodnotenie faktorov meranie a hodnotenie faktorov 
pracovnpracovnéého prostrediaho prostredia

�� kontrola zkontrola záákazu fajkazu fajččenia enia 
�� kontrola zkontrola záákazu pokazu požžíívania alkoholuvania alkoholu
�� kontrola technických zariadenkontrola technických zariadeníí

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 1818

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� nahrnahráádzadzaťť namnamááhavhavéé a jednotva jednotváárne prrne prááce a ce a 
prprááce v sce v sťťaažžených a zdraviu nebezpeených a zdraviu nebezpeččných ných 
alebo alebo šškodlivých pracovných podmienkach kodlivých pracovných podmienkach 
vhodnými:vhodnými:
–– pracovnými prostriedkami, pracovnými prostriedkami, 
–– pracovnými postupmi a výrobnými postupmipracovnými postupmi a výrobnými postupmi
–– zdokonazdokonaľľovanovaníím organizm organizáácie prcie práácece

ZZáásadasada
s s ChLaPChLaP zaobchzaobcháádzadzaťť len v miere nevyhnutne len v miere nevyhnutne 
potrebnejpotrebnej a a vyvarovavyvarovaťť sa ich pousa ich použžíívaniuvaniu tam, kde je tam, kde je 
momožžno no nahradinahradiťť ichich lláátkami alebo prtkami alebo príípravkami pravkami 
nenešškodlivými alebo aspokodlivými alebo aspoňň menej menej šškodlivými kodlivými 
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�� šškolenia BOZPkolenia BOZP
–– periodicitaperiodicita

�� vstupnvstupnéé
�� opakovanopakovanéé (min. 1x za 2 roky)(min. 1x za 2 roky)
�� osobitnosobitnéé opakovanopakovanéé –– podpodľľa poa požžiadaviek iadaviek 
predpisov BOZP (predpisov BOZP (chemchem. faktory 1x za rok). faktory 1x za rok)

�� pri preradenpri preradeníí a zavedena zavedeníí novej technolnovej technolóógie a gie a 
prac. postupovprac. postupov

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 2020

�� šškolenia BOZPkolenia BOZP
� oboznamovanie o predpisy na zaistenie BOZP, 
so zásadami BP, bezpečného správania na 
pracovisku a s bezpečnými pracovnými 
postupmi (aj KBÚ) a overovať znalosť

� s existujúcim a predvídateľným 
nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, 
ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou 
pred nimi

� so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať
sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by 
mohli bezprostredne ohroziť život alebo 
zdravie zamestnanca

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� viesviesťť a uchova uchováávavaťť predppredpíísansanúú
dokumentdokumentááciu, zciu, zááznamy a evidenciu znamy a evidenciu 
ssúúvisiacu s bezpevisiacu s bezpeččnosnosťťou a ochranou ou a ochranou 
zdravia pri przdravia pri práácici
–– 5 rokov be5 rokov bežžnnáá evidenciaevidencia

�� KBKBÚÚ
�� prev. poriadok, havarijný plprev. poriadok, havarijný pláán, n, DoPVDoPV

–– 10 rokov 10 rokov ZoRPZoRPÚÚ
–– 20 rokov z20 rokov zááznamy o LPP zamestnancov znamy o LPP zamestnancov 
na RPna RP

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 2222

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� zabezpezabezpeččiiťť vykonvykonáávanie zdravotnvanie zdravotnéého ho 
dohdohľľadu PZS vradu PZS vráátane LPP vo vztane LPP vo vzťťahu k ahu k 
prprááci,ci,
–– predkladapredkladaťť RRÚÚVZ nVZ náávrhy na zaradenie vrhy na zaradenie 
pracovných pracovných ččinnostinnostíí do kategdo kategóórie RPrie RP
�� prprááce sa zarace sa zaraďďujujúú do do šštyroch kategtyroch kategóóririíí::

–– PodPodľľa a úúrovne a charakteru faktorov prrovne a charakteru faktorov prááce a ce a 
pracovnpracovnéého prostredia, ktorho prostredia, ktoréé mômôžžu ovplyvniu ovplyvniťť
zdravie zamestnancov,zdravie zamestnancov,

–– hodnotenia zdravotných rizhodnotenia zdravotných rizííkk
–– na zna zááklade zmien zdravotnklade zmien zdravotnéého stavu zamestnancovho stavu zamestnancov

�� Rizikovou prRizikovou práácoucou je prje prááca zaradenca zaradenáá do do 
tretej a tretej a šštvrtej kategtvrtej kategóórierie
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� zarazaraďďovaovaťť zamestnancov na výkon zamestnancov na výkon 
prprááce so zretece so zreteľľom na ich ZS a om na ich ZS a 
schopnosti a na ich vek, kvalifikaschopnosti a na ich vek, kvalifikaččnnéé
predpoklady a OSpredpoklady a OS
–– zakzakáázanzanéé prprááce ce žženenáámm
–– zakzakáázanzanéé prprááce mladistvýmce mladistvým
–– obmedzenia pri probmedzenia pri prááci s bremenamici s bremenami

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 2424

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� vypracovavypracovaťť zoznam poskytovaných zoznam poskytovaných 
OOPPOOPP

�� bezplatne poskytovabezplatne poskytovaťť zamestnancom zamestnancom 
OOPP a viesOOPP a viesťť evidenciuevidenciu

�� udrudržžiavaiavaťť OOPP v pouOOPP v použžíívatevateľľnom a nom a 
funkfunkččnom stave a dbanom stave a dbaťť o ich riadne o ich riadne 
poupoužžíívanievanie

�� pitný repitný režžim a poskytovanie umývacim a poskytovanie umývacíích, ch, 
ččistiacich a dezinfekistiacich a dezinfekččných prostriedkovných prostriedkov
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� oznaoznaččovanie pracovovanie pracovíísksk

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 2626

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� oznaoznaččovanie obalovovanie obalov
–– obchodný nobchodný náázov,zov,
–– obsah obsah úúččinnej linnej láátky,tky,
–– znak nebezpeznak nebezpeččnosti s varovným upozornennosti s varovným upozorneníím,m,
–– nnáávod na pouvod na použžitie,itie,
–– zzáásady bezpesady bezpeččnnéého zaobchho zaobcháádzania,dzania,
–– pokyny znepokyny znešškodkodňňovania zvyovania zvyšškov a obalov,kov a obalov,
–– prprííznaky otravy,znaky otravy,
–– pokyny pre prvpokyny pre prvúú pomoc,pomoc,
–– kontaktnkontaktnúú adresuadresu
–– RR--vetyvety a a SS--vetyvety
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

�� oznaoznaččovanie prepravných obalov a ovanie prepravných obalov a 
dopravných prostriedkov dopravných prostriedkov 
–– KemmlerKemmler kkóódd je definovaný ako dvoj je definovaný ako dvoj --
alebo trojmiestna kombinalebo trojmiestna kombináácia znakov cia znakov 
�� napr. X333 napr. X333 -- samozsamozáápalnpalnáá kvapalina, ktorkvapalina, ktoráá
nebezpenebezpeččne reaguje s vodou, ne reaguje s vodou, 

–– UN kUN kóódd je je šštvormiestne identifikatvormiestne identifikaččnnéé
ččííslo nebezpeslo nebezpeččnej lnej láátky alebo skupiny tky alebo skupiny 
nebezpenebezpeččných lných láátok podtok podľľa zoznamu a zoznamu 
nebezpenebezpeččných lných láátok OSN tok OSN 

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 2828

Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa
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Povinnosti zamestnPovinnosti zamestnáávatevateľľaa

Umiestnenia identifikačnej tabuľky na prepravnom obale a dopravnom prostriedku

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 3030

Povinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancov

�� prpráávovo
–– prerokovaprerokovaťť BOZPBOZP
–– odmietnuodmietnuťť vykonavykonaťť prpráácucu

�� povinnostipovinnosti
–– dodrdodržžiavaiavaťť predpisy (riadne a preukpredpisy (riadne a preukáázatezateľľnnéé
oboznoboznáámenie)menie)

–– vykonvykonáávavaťť prprááce v sce v súúlade s nlade s náávodom a vodom a 
poznatkamipoznatkami

–– bezodkladne oznbezodkladne oznáámimiťť úúraz zamestnraz zamestnáávatevateľľoviovi
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Povinnosti zamestnancovPovinnosti zamestnancov

–– vykonvykonáávavaťť ururččenenéé prpráácece
–– poupoužžíívavaťť OOPP, bezpeOOPP, bezpeččnostnnostnéé zariadeniazariadenia
–– nevstupovanevstupovaťť do zakdo zakáázaných priestorovzaných priestorov
–– zzúúččastastňňovaovaťť sa na sa na šškolenkoleníí
–– podrobipodrobiťť sa leksa lekáárskym prehliadkamrskym prehliadkam
–– oznamovaoznamovaťť nedostatkynedostatky
–– neponepožžíívavaťť alkohol a podrobialkohol a podrobiťť sa vysa vyššetreniuetreniu
–– dodrdodržžiavaiavaťť zzáákaz fajkaz fajččeniaenia

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 3232

PracovnPracovnéé úúrazyrazy

�� defindefiníícia cia –– PPÚÚ, RP, RPÚÚ, ZP, ZPÚÚ
�� registrregistrááciacia
�� povinnostipovinnosti

–– klasifikovaklasifikovaťť úúraz (oraz (oššetrujetrujúúci lekci lekáár)r)
–– zachovazachovaťť miesto miesto úúrazurazu
–– ohlohláásisiťť PPÚÚ (ZZ, PZ, IP)(ZZ, PZ, IP)
–– spspíísasaťť a zaslaa zaslaťť zzááznam (4 dni, 8 dnznam (4 dni, 8 dníí))
–– zaslazaslaťť sprspráávu o opatreniach (do 30 dnvu o opatreniach (do 30 dníí))

�� ZZááznam o RPznam o RPÚÚ –– tlatlaččivo, 10r.ivo, 10r.
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PracovnPracovnéé úúrazyrazy

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 3434

PracovnPracovnéé úúrazyrazy
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PracovnPracovnéé úúrazyrazy

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 3636

PracovnPracovnéé úúrazyrazy
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PracovnPracovnéé úúrazyrazy

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 3838

PracovnPracovnéé úúrazyrazy

Vývoj počtu smrteľných a ťažkých pracovných úrazov v organizáciách 
podliehajúcich dozoru IP Trenčín od roku 1996 
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Počet ŤPÚ 49 24 23 20 22 19 11 8 13 19 42 124

Počet SPÚ 9 11 13 16 13 7 8 6 9 3 10 18
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PracovnPracovnéé úúrazyrazy

�� Analýza PAnalýza PÚÚ s ns náásledkom smrti sledkom smrti –– zdroj zdroj 
PPÚÚ skupina VIIskupina VII

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 4040

PracovnPracovnéé úúrazyrazy

�� Analýza PAnalýza PÚÚ s s ťťaažžkou ujmou kou ujmou -- zdroj Pzdroj PÚÚ
skupina VIIskupina VII
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PracovnPracovnéé úúrazyrazy

�� Analýza OPAnalýza OPÚÚ -- zdroj Pzdroj PÚÚ skupina VIIskupina VII

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 4242

NNáároky z PPVroky z PPV

�� PrPráávo na odmenu za vykonanvo na odmenu za vykonanúú prpráácucu
–– mzdovmzdováá kompenzkompenzáácia za scia za sťťaažžený ený 
výkon prvýkon práácece
�� 3. alebo 4. kateg3. alebo 4. kategóórie + OOPPrie + OOPP
�� najmenej 20% minimnajmenej 20% minimáálneho mzdovlneho mzdovéého ho 
nnáároku za hodinu pre prvý stuperoku za hodinu pre prvý stupeňň nnáároroččnosti nosti 
prprááce ce 
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NNáároky z PPVroky z PPV

�� Pracovný Pracovný ččasas
–– jednozmennjednozmennáá: 40 hod: 40 hodíín týn týžždennedenne
–– dvojzmenndvojzmennáá:   38 a 3/4 hodiny tý:   38 a 3/4 hodiny týžždennedenne
–– trojzmenntrojzmennáá a nepretra nepretržžititáá: 37 a 1/2 hodiny : 37 a 1/2 hodiny 
týtýžždenne denne 

–– s doks dokáázaným chemickým karcinogzaným chemickým karcinogéénom nom 
pri pracovných procesoch s rizikom pri pracovných procesoch s rizikom 
chemickej karcinogenity: 33 a 1/2 hodiny chemickej karcinogenity: 33 a 1/2 hodiny 
týtýžždennedenne

–– mladistvý zamestnanec mladmladistvý zamestnanec mladšíší ako 16 ako 16 
rokov: najviac 30 hodrokov: najviac 30 hodíín týn týžždenne    denne    

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 4444

NNáároky z PPVroky z PPV

�� Pracovný Pracovný ččasas
–– mladistvý zamestnanec starmladistvý zamestnanec staršíší ako 16 ako 16 
rokov: najviac 37 a 1/2 hodiny týrokov: najviac 37 a 1/2 hodiny týžždennedenne

–– pracovný pracovný ččas mladistvas mladistvéého zamestnanca: ho zamestnanca: 
max. 8 hodmax. 8 hodíín v priebehu 24 hodn v priebehu 24 hodíínn

–– priemerný týpriemerný týžždenný pracovný denný pracovný ččas: max. as: max. 
48 hod48 hodíín vrn vráátane prtane prááce nadce nadččas as 
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NNáároky z PPVroky z PPV

�� DovolenkaDovolenka
–– zzáákladnkladnáá výmera: 4 tývýmera: 4 týžždnedne
–– výmera: 5 tývýmera: 5 týžžddňňov ak do konca ov ak do konca 
kalendkalendáárneho roka dovrneho roka dovŕŕšši zamestnanec i zamestnanec 
aspoaspoňň 15 rokov pracovn15 rokov pracovnéého pomeru po ho pomeru po 
18. roku veku18. roku veku

–– dovolenka za odpracovandovolenka za odpracovanéé dni v ddni v dĺžĺžke ke 
jednej dvanjednej dvanáástiny dovolenky za stiny dovolenky za 
kalendkalendáárny rok za karny rok za kažždých 21 dých 21 
odpracovaných dnodpracovaných dníí

ChChéémia 2008 mia 2008 -- Liptovský JLiptovský Jáánn 4646

NNáároky z PPVroky z PPV

�� NNáároky zo skonroky zo skonččenia PPVenia PPV
–– Zamestnancovi, s ktorým zamestnZamestnancovi, s ktorým zamestnáávatevateľľ skonskonččíí
pracovný pomer výpovepracovný pomer výpoveďďou alebo dohodou z ou alebo dohodou z 
dôvodov, dôvodov, žže zamestnanec nesmie vykone zamestnanec nesmie vykonáávavaťť
prpráácu pre:cu pre:
�� pracovný pracovný úúraz, raz, 
�� chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto 
chorobou, chorobou, 

�� alebo ak na pracovisku dosiahol najvyalebo ak na pracovisku dosiahol najvyššššiu priu príípustnpustnúú
expozexpozííciu urciu urččenenúú rozhodnutrozhodnutíím prm prííslusluššnnéého orgho orgáánu nu 
verejnverejnéého zdravotnho zdravotnííctva, ctva, 

patrpatríí pri skonpri skonččeneníí pracovnpracovnéého pomeru odstupnho pomeru odstupnéé
v sume najmenej v sume najmenej desadesaťťnnáásobkusobku jeho jeho 
priemernpriemernéého mesaho mesaččnnéého zho záárobku.robku.
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NNáároky z PPVroky z PPV

�� NNáároky pri Proky pri PÚÚ
–– vývýšška nka nááhrady za boleshrady za bolesťť a výa výššku za ku za 
ssťťaažženie spoloenie spoloččenskenskéého uplatnenia za ho uplatnenia za 
jeden bod v roku 2007: jeden bod v roku 2007: 375,22 Sk375,22 Sk
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ZZááverver

Ing. MariIng. Mari áán Foltn Foltíínn
foltin@iptn.skfoltin@iptn.sk
0907/904 8840907/904 884
032/744 1653032/744 1653

InInššpektorpektoráát prt prááce Trence Trenččíínn
www.nip.skwww.nip.sk

Kontakt:
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ĎĎAKUJEM ZA POZORNOSAKUJEM ZA POZORNOSŤŤ !!


