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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 

00510173 (ďalej aj ako „RDS“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) a i) vnútorného predpisu č. 7/2020 

Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 1 písm. l), ods. 2 písm. 

b), § 7 ods. 5, § 12 ods. 2 písm. l) a § 17 ods. 2  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v znení neskorších predpisov vydáva tento vnútorný predpis č. 9/2021 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej aj ako „predpis“). 

 

Čl. 1   

Úvodné ustanovenia 

Tento predpis upravuje základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich 

vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a 

všeobecné zásady prevencie.  Smernica stanovuje a bližšie konkretizuje práva a 

povinnosti vedúcich zamestnancov, technika BOZP/autorizovaného technika BOZP, 

zástupcov zamestnancov pre BOZP a zamestnancov vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

Čl. 2  

Súbor dokumentov BOZP 

(1) Súbor dokumentov upravujúcich oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

vypracovaných autorizovaným bezpečnostným technikom sa nachádzajú v prílohe tohto 

predpisu a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

(2) Za správnosť a úplnosť súboru dokumentov podľa odseku 1 zodpovedá autorizovaný 

bezpečnostný technik, ktorý ich vypracoval na základe zmluvného vzťahu s RDS. 

 

Čl. 3  

Záverečné ustanovenia 

(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis. 

(2) Zrušuje sa  

a) vnútorný predpis 1/2011 Zoznam pracovných činností pre poskytovanie osobných 

ochranných pomôcok pre pracovníkov Ružinovského domova seniorov a  

b) vnútorný predpis 3/2015 Posudzovanie rizika na ochranu zdravia zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. 

(3) Neoddeliteľnou prílohou tohto predpisu sú 

  Príloha č. 1 Základná smernica na zaistenie BOZP 

  Príloha č. 2 Politika BOZP 

  Príloha č. 3 Pravidlá pre bezpečnú prevádzku rebríkov, plošín a regálov 

  Príloha č. 4 Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v  

    priestoroch RDS 

  Príloha č. 5 Smernica na určenie podmienok na zabezpečenie podmienok  

    pitného režimu 

  Príloha č. 6 Smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných  

    omamných látok 

  Príloha č. 7 Havarijný plán a Traumatologický plán 
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  Príloha č. 8 Tlakové nádoby stabilné 

  Príloha č. 9 Bezpečné pracovné postupy – manipulácia s bremenami 

  Príloha č. 10 Zoznam zakázaných prác – hodnotenie rizík 

  Príloha č. 11 Posúdenie rizík – práca v kuchyni, prevádzka motorových  

    vozidiel 

  Príloha č. 12 Tabuľka pre vyhodnotenie rizík, pre výber a použitie ochranných  

    prostriedkov 

  Príloha č. 13 Poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok 

  Príloha č. 14 Kniha evidencie úrazov, poranení a registrácie pracovných  

    úrazov 

(4) Prílohy v listinnej podobe opatrené vlastnoručným podpisom a pečiatkou 

autorizovaného bezpečnostného technika sa nachádzajú uložené u manažéra 

prevádzkového úseku. 

(5) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 

V Bratislave, dňa 13. júla 2021 

 

 

 

 

Mgr. Ivan Kuba PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

autorizovaný bezpečnostný technik riaditeľka 

  

 

 


