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1. Účel dokumentu 
 

 
 Prevádzkový poriadok na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou biologickým faktorom pri práci je vypracovaný v súlade s nariadením vlády SR č. 
83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
biologickým faktorom pri práci a zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Účelom tohto prevádzkového poriadku je : 

§ posúdiť riziko 
§ určiť bezpečné pracovné postupy pre pracovné činnosti s biologickými faktormi 
§ stanoviť preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé činnosti biologickými 

faktormi 
§ stanoviť spôsob dekontaminácie 
§ definovať spôsob informovania a oboznamovania zamestnancov 
 

 
2. Posudok o riziku 

 
Charakteristika pracoviska: 
 

RDS má v časti na Sklenárovej ul. kapacitu 250 miest v 206 garsónkach a 22 
dvojgarsónkach . V časti na Pivoňkovej ul. č. 2 má kapacitu 38 miest. 

 
 V RDS  sa podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov a o zmene  doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej 
len „zákon o sociálnych službách“) poskytuje sociálna služba: 
 
• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo 
• fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 

potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 
V zariadení pre seniorov sa: 

a) poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
5. ubytovanie, 
6. stravovanie, 
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva, 
8. osobné vybavenie, 
b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 
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1. Služby sa poskytujú občanom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorenej medzi RDS a umiestneným občanom. 

2. Výšku úhrady za poskytnuté sociálne služby určuje všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

3. RDS je príspevkovou  organizáciou s právnou subjektivitou,  ktorá je na rozpočet 
mestskej časti napojený formou príspevku. 

 

Priestory sú dostatočne prirodzene osvetlené a vetrané oknami, vykurovanie a umelé 
osvetlenie sú riešené. Podlahy a steny v exponovaných priestoroch sú umývateľné. Priestory 
sú dostatočne prirodzene osvetlené a vetrané oknami. Steny sú svetlé, v okolí umývadiel 
a v miestnostiach pre osobnú hygienu opatrené umývateľným povrchom. Podlaha je 
umývateľná. Objekty sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu mesta. 

Profesie s rizikom expozície biologickým faktorom pri práci: 

1. vedúca sestra 
2. úseková sestra 
3. sestra v nepretržitej prevádzke 
4. opatrovateľka 
5. upratovačka 
6. pracovníčka práčovne 
 
Cesty vstupu biologického faktora do organizmu: 
a.) inokulácia – poranenie celistvosti pokožky kontaminovaným predmetom. Do úvahy 
prichádza najmä vírus hepatitídy B, vírus hepatitídy C a vírus HIV. 
b.) inhalácia – jemných čiastočiek prachu a aerosólu obsahujúcich biologické faktory (aj zo 
zaschnutých tekutín) 
c.) ingescia – nepredpokladá sa pri dodržaní bezpečnostných podmienok a používaní 
predpísaných OOPP 
d.) priamy kontakt – pri dodržaní bezpečnostných opatrení vylúčený 
 
 
Zhrnutie:  
Pri tejto činnosti sú profesie exponované biologickým faktorom – ľudská krv, infekcie šíriace 
sa vzduchom ( chrípka a chrípke podobné akútne respiračné ochorenia a podobne). Pri práci 
však nedochádza do priameho kontaktu s biologickým faktorom (zamestnanec je chránený 
preventívnymi prostriedkami – oblečenie, ochranné rukavice. Z hľadiska druhu a úrovne 
expozície biologickým faktorom nehodnotíme prácu za rizikovú. 
 
Výsledky sledovania biologických faktorov na pracoviskách: Na pracoviskách neboli 
kvalitatívne ani kvantitatívne sledované biologické faktory. Prítomnosť a expozícia 
biologických faktorov pracovníkov vychádza z odbornej literatúry a obhliadky pracovných 
priestorov a vykonávaných pracovných činností. 
 
Ochranné opatrenia na znižovanie rizika: 

§ používanie vhodných OOPP pri pracovnej činnosti 
 
Bezpečné pracovné postupy: podrobne uvedené v Prevádzkovom poriadku 
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Bezpečný zber, zhromažďovanie a zneškodňovanie kontaminovaného odpadu: 
podrobnosti o dekontaminácii uvádza v príslušnej časti Prevádzkový poriadok. 
 
Kolektívna a individuálna ochrana zamestnancov: 

§ zariadenia na osobnú hygieny 
§ oddychové miestnosti 
§ účinné OOPP, ich skladovanie, kontrola a údržba 

 
Sledovanie zdravotného stavu zamestnancov: 

§ lekárske prehliadky – vstupné, periodické, odporúčame á 3-5 rokov 
§ odporúčaná profylaxia – vírusová hepatitída typu B (podľa štandardnej očkovacej 

schémy) 
§ odporúčaná profylaxia  proti chrípkovým vírusom 

 
Informovanie a poučenie zamestnancov: 

§ pred nástupom na pracovisko 
§ v pravidelných intervaloch 

 
CELKOVÉ ZHODNOTENIE EXPOZÍCIE BIOLOGICKÝM FAKTOROM PRI PRÁCI 

 Expozícia biologickým faktorom na pracovisku je znížená technickými 
a organizačnými opatreniami, používajú sa účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. 
Pracovníci môžu byť exponovaní niekoľkými biologickými faktormi a ich kombináciami. 
 Pri pracovnej činnosti personálu je zabezpečená predpísaná úroveň ochrany, dbá sa na 
dodržiavanie všetkých ochranných opatrení a dodržiavanie bezpečných pracovných postupov. 
Zavedená je dôsledná individuálna ochrana zamestnancov. Expozícia vírusového zápalu pečene 
typu B je možná pri poranení kontaminovaným materiálom. Tomuto ochoreniu je možné 
predchádzať očkovaním, toto očkovanie je odporúčané. Na základe odborného kvalitatívneho 
odhadu hodnotenia rizika pri práci s expozíciou biologickým faktorom podľa nariadenia vlády 
SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
biologickým faktorom pri práci zaraďujeme práce profesie sestra, opatrovateľka, personál 
vykonávajúci upratovanie do kategórie č. 2 – práce , pri ktorých vzhľadom na riziko nie 
je predpoklad poškodenia zdravia (únosná miera zdravotného rizika), faktor práce : 
biologické faktory v zmysle ustanovení vyhlášky SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach 
o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska 
zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií. 
 Charakter a rozsah rizika týkajúceho sa biologických faktorov si nevyžaduje ďalšie 
podrobnejšie posúdenie. Dodržiavanie všeobecných zásad prevencie rizika je dostatočné na 
zníženie tohto rizika. Rizikovou prácou v zmysle ustanovení zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov práca 3. a 4. 
kategórie. 
 

Plán riadenia rizika 
 Cieľom plánu riadenia rizika je riziko pri týchto pracovných činnostiach eliminovať na 
najnižšiu možnú mieru kategórie zdravotného rizika pre zamestnancov. Na minimalizovanie 
zdravotného rizika je potrebné dodržiavať predpísané pracovné postupy, používať vhodné 
osobné ochranné pracovné prostriedky a čas vystavenia minimalizovať na nevyhnutnú mieru 
potrebnú na vykonanie pracovných činností. Zamestnanci sú poučení o možných rizikách, prvej 
pomoci, pláne ochrany a o bezpečnej manipulácii s biologickými faktormi. 
 
Zdravotný dohľad: 
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 U všetkých pracovníkov sa vykoná vstupná lekárska prehliadka a výstupná lekárska 
prehliadka. U pracovníkov zaradených do 2. Kategórie sa vykoná vstupná lekárska prehliadka, 
periodická prehliadka v intervale 1x za 3-5 rokov a výstupná lekárska prehliadka. Lekárske 
prehliadky v kategórii 2 sa zameriavajú na biologické faktory. V prípade, že sa na základe 
lekárskych prehliadok odhalia u pracovníkov zdravotné zmeny ktoré môžu súvisieť 
s expozíciou biologickým faktorom pri práci zamestnávateľ bezodkladne informuje pracovnú 
zdravotnú službu a zabezpečí vykonanie nového posúdenia rizika v pracovnom prostredí. 
 
Povinnosti zamestnancov: 
a) dodržiavať pokyny a príkazy nadriadeného 
b) na pracovisku dodržiavať poriadok, čistotu a všeobecné hygienické zásady 
c) zisťovať možné riziká na pracovisku a pri ich zistení informovať nadriadeného 
d) zúčastňovať sa školenia BOZP 
e) používať pridelené OOPP 
f) dodržiavať prevádzkový poriadok a prevádzkové predpisy 
Osobné ochranné pracovné prostriedky: 
1. ochrana rúk – ochranné nepriepustné rukavice 
2. OOPP na ochranu pokožky – pracovný odev, pracovná obuv 
 

4. Zabezpečenie ochranných a preventívnych opatrení 
  
 Zamestnávateľ zabezpečí pri všetkých činnostiach, pri ktorých je riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť zamestnancov pri práci s biologickými faktormi, aby pracovníci: 
a)  mali zabezpečenú vhodnú oddychovú miestnosť a zariadenia pre osobnú hygienu 
b) mali k dispozícii roztoky na výplach očí a kožné antiseptiká 
c) zamestnávateľ zabezpečuje čistenie OOPP 
d) náklady spojené s uvedenými opatreniami znáša zamestnávateľ 
Povinnosti zamestnancov: 
a) dodržiavať pokyny a príkazy svojho nadriadeného 
b) na pracovisku udržiavať poriadok, čistotu a všeobecné hygienické a epidemiologické zásady 
c) pred prestávkou, po skončení práce, pred konzumáciou, si umyť, prípadne dezinfikovať ruky 
d) zisťovať možné riziká na pracovisku a po ich zistení informovať svojho nadriadeného 
e) zúčastňovať sa pravidelných školení BOZP 
f) v prípade nehody vykonať všetky potrebné opatrenia na jej odstránenie alebo zníženie jej 

následkov 
g) dodržiavať prevádzkový poriadok  
h) používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky 
Plán ochrany zamestnancov pre prípad mimoriadnej udalosti 
 V prípade vzniku mimoriadnej udalosti je každý zamestnanec povinný upovedomiť 
svojho nadriadeného a postupovať podľa všeobecných pokynov pre prípad mimoriadnej 
udalosti. 
Všeobecné pokyny pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti: 

a) upovedomiť svojho nadriadeného 
b) označiť priestor kde došlo k náhodnému uvoľneniu biologického faktora 
c) používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky 
d) zbytočne nevystavovať nebezpečným biologickým faktorom viac zamestnancov, ako je 

potrebné 
e) uniknutý nebezpečný biologický faktor oddeliť od okolia 
f) zvoliť vhodný asanačný postup z hľadiska dôležitosti pri odvrátení možného rizika 

havárie 
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g) sanovať predmety a plochy za použitia vhodného sanačného prostriedku 
h) zasiahnutý pracovný odev a náradie ihneď dekontaminovať, prípadne bezpečným 

spôsobom zlikvidovať 
i) zabrániť úniku nebezpečného biologického faktora do vôd, kanalizácie a pôdy 
j) uniknutý biologický faktor pozbierať a uložiť do vhodných zberných nádob 
k) zberné nádoby riadne uzatvoriť, označiť a zneškodniť v súlade s platnou legislatívou 
l) v prípade väčšieho úniku upovedomiť príslušné orgány štátnej správy, prípadne správcu 

toku, v prípade vniknutia do vodného toku a kanalizácie 
 
Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa prílohy číslo 1 nariadenia vlády 
SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytnutie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov. 
 

a) OOPP na ochranu horných končatín (rúk): Ochranné nepriepustné rukavice (gumené, 
jednorazové) pri činnosti, kde môže zamestnanec prísť do kontaktu s biologickým 
materiálom, alebo s materiálom, ktorý môže byť biologickým materiálom 
kontaminovaný 

b) OOPP na ochranu pokožky: pracovné oblečenie – pracovný plášť 
c) OOPP na ochranu zraku:  okuliare/ tvárový štít 

 
   Osobné ochranné pracovné prostriedky zabezpečuje v dostatočnom množstve 

zamestnávateľ v zmysle a rozsahu podľa Smernice na poskytovanie OOPP. Pranie a čistenie 
OOPP zabezpečuje zamestnávateľ. 
 
Prvá pomoc: 

K prejavom poškodenia zdravia môže dôjsť bezprostredne, alebo po dlhšom časovom 
úseku od expozície biologického faktoru. Záleží na charaktere faktoru, miere infekčnosti, 
množstve a ceste vstupu do organizmu. 
 
Pokyny na prvú pomoc – zasiahnutie/ poranenie biologickým faktorom: 

• Pri poranení, kedy došlo k poraneniu ostrým predmetom je potrebné postihnuté miesto 
okamžite dezinfikovať vírus-inaktivačným prostriedkom z nástennej lekárničky (napr. 
jód), krátkodobo podporiť krvácanie (krv vyplavuje mikroorganizmy, ktoré mohli 
vniknúť do tela/rany), ranu sterilne prekryť, obviazať a urýchlene postihnutého 
transportovať do zdravotníckeho zariadenia – chirurgická ambulancia, kde lekár určí 
ďalší postup. 

• Pri zasiahnutí pokožky, bez viditeľného poranenia, postihnuté miesto dezinfikovať 
antiseptikom, následne umyť mydlom pod tečúcou studenou vodou (teplá voda rozťahuje 
póry, čo je nevhodné) a opakovane dezinfikovať. 

• Pri vniknutí biologického faktora do oka, vyplachovať oko prúdom vlažnej vody 
minimálne 15 minút tak, aby voda vtekala do oka od koreňa nosa (jedným smerom, aby 
nedošlo k postihnutiu aj druhého oka). Urýchlene postihnutého transportovať do 
zdravotníckeho zariadenia – chirurgická/očná ambulancia, kde lekár určí ďalší postup. 

 
 
 
 

5. Spôsob dekontaminácie a dezinfekcie a kontrola ich účinnosti 
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 Dezinfekcia je zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou 
fyzikálnych, chemických, alebo kombinovaných postupov, ktoré majú prerušiť prenos nákazy 
od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti 
ciet a mechanizmu prenosu nákazy a možnosti ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi 
vonkajšieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov. Dezinfekcia môže byť fyzikálna, alebo 
chemická. Pri chemickej dezinfekcii sú mikroorganizmy ničené chemickými dezinfekčnými 
prostriedkami stanovenej koncentrácie a doby pôsobenia pre požadované spektrum 
dezinfekčnej účinnosti. Na dezinfekciu možno použiť len biocídne prípravky registrované 
v Centre pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky, ich príprava a aplikácia sa 
vykonáva podľa návodu výrobcu. Názvy dezinfekčných prípravkov sú slovnými známkami, 
originálne balené sa považujú za 100%, z toho vychádza príprava riedených pracovných 
roztokov. 
• Dezinfekčné roztoky sa pripravujú čerstvé pre každú pracovnú zmeny (8-12 hodín) 

rozpustením odmeraného (odváženého) množstva dezinfekčného prostriedku vo vode čo 
najkratší čas pred použitím. Ich výmena sa vykonáva denne a podľa stupňa znečistenia 
biologickým materiálom. 

• Účinnosť dezinfekčných roztokov sa dosiahne zvýšením teploty vody, ktorou sa riedia. 
Jódové prípravky sa riedia vodou teploty 35oC, fenolové prípravky a organické amóniové 
zlúčeniny vodou teploty 50 oC až 60 oC, aldehydové, chlórové prípravky a peroxozlúčeniny 
sa riedia studenou vodou. 

• Na dezinfekciu predmetov a plôch znečistených biologickým materiálom sa používajú 
prípravky, ktorých dezinfekčný účinok nie je inaktivovaný bielkovinami a ktoré sú účinné 
na baktérie vrátane mykobaktérií, vírusy, mikroskopické huby a bakteriálne spóry. 

• Rešpektujeme zásadu striedania dezinfekčných prípravkov ako prevenciu vzniku rezistencie 
mikroorganizmov voči účinnej zložke prípravku. Na dezinfekciu sa používajú také 
prípravky, ktoré nepoškodzujú materiál a predmety a nespôsobujú ich farebnú zmenu. Nie 
sú jedy a karcinogény pre človeka ako napr. formaldehyd. 

• Pri praktickom vykonávaní dezinfekcie sa zachováva jednoetapový postup dezinfekcie, kedy 
je mechanická očista vykonávaná zároveň s dezinfekciou. 
 

Podrobnosti o používaných dezinfekčných prostriedkoch uvádza Prevádzkový poriadok. 
 
Kontrola účinnosti dezinfekcie 
 
 Nevykonáva sa. Z hľadiska prevencie expozície biologickým faktorom, nie je potrebná. 
 

6. Prostriedky na bezpečný zber, dočasné skladovanie a zneškodňovanie odpadov 
s obsahom biologických faktorov. 

 
  
Prevádzkovateľ nebezpečný odpad zneškodňuje zmluvne s oprávnenou organizáciou. Obal 
s nebezpečným odpadom je označený identifikačným listom nebezpečného odpadu. 
 

7. Spôsob a frekvencia školení zamestnancov 
 
  Zamestnávateľ zabezpečuje, aby zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci boli v pravidelných intervaloch školení o všetkých 
aspektoch práce a pracovného prostredia, o rizikách a ochrane pred nimi. 
Frekvencia školení:  

• Pred zaradením na prácu 
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• Pred zmenou charakteru rizika, novým rizikom 
• Opakovanie školení podľa potreby, minimálne však 1x ročne 
• O vykonanom školení sa vedie písomný záznam spolu s prezenčnou listinou, na ktorej sú 

zamestnanci podpísaní. 
Zamestnanci sú informovaní a oboznamovaní s nasledovnými právnymi predpismi na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
• Zákon NR SR č. 355/2007 O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 Z. z. O ochrane zdravia 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 
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Oboznámenie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom a záznam o školení 
zamestnancov. 

 
 

Por. 
č. 

Meno a priezvisko Funkcia Dátum 
oboznámenia 

Podpis 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


