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Úvod
Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo
s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / BOZP na stavenisku I. zameranú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku. Obsahuje v prehľadnej a pútavej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa orientovať
v problematike BOZP na stavenisku.
Hlavnými cieľmi príručky je šírenie osvety a prevencie v oblasti BOZP na stavenisku,
upresnenie práv a povinností stavebníka a zhotoviteľa a vzorové príklady základných
dokumentov potrebných pre každodennú prax na stavenisku.
Téma BOZP na stavenisku je veľmi široká a predkladaná príručka nezahŕňa celú problematiku týkajúcu sa tejto oblasti. Preto je potrebné ju vnímať ako prvú príručku z plánovaných viacerých publikácií, ktoré budú vydané v ďalšom období, a ktoré budú obsahovať odpovede na otázky týkajúce sa problematiky BOZP na stavenisku.
Príručka BOZP na stavenisku I. je rozdelená na tri hlavné časti:
1. Prípravná etapa projektu (stavebník),
2. Realizačná etapa projektu (zhotoviteľ),
3. Vzory dokumentov.
Pre väčšiu prehľadnosť a jednoduchý prístup k jednotlivým témam je každá časť
rozdelená do kapitol, ktoré obsahujú diagramy, príklady dobrej praxe a upozornenia.
V závere príručky môže používateľ nájsť informácie týkajúce sa relevantnej legislatívy
platnej na území Slovenskej republiky, ako aj krátku charakteristiku Národného
inšpektorátu práce a spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
Príručku BOZP na stavenisku I. si môžete voľne stiahnuť na stránke Národného
inšpektorátu práce (www.ip.gov.sk) vo formáte PDF.
Veríme, že Vám príručka prinesie dôležité informácie v prehľadnej podobe a bude
Vám pomocníkom pri Vašej každodennej práci.
Tím autorov
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Hlavní účastníci výstavby

STAVEBNÍK

ZHOTOVITEĽ
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V rámci realizácie stavebných prác
sa stretávame s týmito pojmami:
Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich časti.
Stavenisko je aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a
priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž
konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a
energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce
vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení
prác.
STAVEBNÍK (definícia)
Stavebník je fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej podnetu sa uskutočňuje stavba.
Prax na stavenisku – stavbu väčšinou nerealizuje jeden zhotoviteľ, ale je realizovaná viacerými subjektami, ktoré je potrebné z hľadiska výkonu práce na spoločnom pracovisku najmä koordinovať.
Samostatným právnym subjektom je aj živnostník, nakoľko koná vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť
ZHOTOVITEĽ (definícia)
Zhotoviteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá realizuje stavebné
práce.
Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci nielen v rámci vlastného subjektu, ale aj vo vzťahu
k ostatným účastníkom výstavby.
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1.

Prípravná etapa projektu
(projekt = realizácia investičnej akcie)

1.1.

Určenie predpokladaného počtu
zhotoviteľov stavby
Pred realizáciou diela stavebník posúdi, či je rozsah diela možné vykonať jedným
zhotoviteľom alebo dielo bude potrebné realizovať viacerými zhotoviteľmi. Pri posudzovaní stavebník zohľadňuje veľkosť stavby, potrebný čas realizácie stavby,
predpokladané profesie, kapacitné a materiálno-technické možnosti zhotoviteľa
a pod.

P
Príklad
Stavebníkom je lekár, ktorý má zámer zrealizovať stavbu vlastnej kliniky.
Kliniku chce zrealizovať do 24 mesiacov. V rámci zrealizovania stavby
je potrebné vytýčiť stavbu, vyhotoviť základy, hrubú stavbu, zrealizovať
elektroinštaláciu, zdravotechniku, vzduchotechniku, plynoinštaláciu vrátane technických plynov, výťah, röntgenové pracovisko a pod.
Zrealizuje mi toto všetko jeden zhotoviteľ?

STAVEBNÍK
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?

Zrealizuje mi
toto všetko
jeden zhotoviteľ?
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STAVEBNÍK

1.2.

Realizácia investičnej akcie
jedným zhotoviteľom
V prípade, že projekt realizuje jeden zhotoviteľ, tento zhotoviteľ musí byť schopný
zrealizovať celú investičnú akciu výlučne vlastnými zamestnancami bez možnosti
využitia práce subdodávateľov vrátane živnostníkov.
V inom prípade ide o realizáciu investičnej akcie viacerými zhotoviteľmi a stavebník
má povinnosti vo vzťahu k zaisteniu koordinačnej činnosti na stavenisku.
Smerodajný nie je zmluvný vzťah uzatvorený medzi stavebníkom a zhotoviteľom,
ale samotný predpokladaný počet zhotoviteľov.

S Stavebník

HZ Hlavný zhotoviteľ

STAVEBNÍK
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1.3.

Realizácia investičnej akcie
viacerými zhotoviteľmi
V prípade, že je projekt realizovaný viacerými zhotoviteľmi, stavebník je povinný
poveriť/ustanoviť:
koordinátora dokumentácie a
koordinátora bezpečnosti.
Dôkazné bremeno pri poverení/ustanovení koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti je na strane stavebníka (z uvedeného dôvodu sa stavebníkovi odporúča písomná forma poverenia).

V

Vzory poverení nájdete na stranách 24 a 25.

Aj tu platí, že smerodajný nie je zmluvný vzťah uzatvorený medzi stavebníkom
a zhotoviteľom, ale samotný predpokladaný počet zhotoviteľov.

S Stavebník

KD Koordinátor
dokumentácie

KB Koordinátor
bezpečnosti

HZ Hlavný zhotoviteľ

PZ1 Podzhotoviteľ 1
napr.: murár

PZ2 Podzhotoviteľ 2
napr.: elektrikár
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PZ3 Podzhotoviteľ 3
napr.: maliar

STAVEBNÍK

1.4.

Odborná spôsobilosť koordinátorov
Kto môže byť poverený ako koordinátor dokumentácie?
projektant.
Kto môže byť poverený ako koordinátor bezpečnosti?
autorizovaný bezpečnostný technik alebo
stavebný dozor alebo
stavbyvedúci (ktorý nesmie zároveň vykonávať funkciu stavbyvedúceho a koordinátora na tom istom stavenisku).
Podľa zložitosti a rozsahu stavby stavebník môže poveriť jedného alebo aj viacerých
koordinátorov dokumentácie a koordinátorov bezpečnosti.
P Projektant

ABT Autorizovaný bezpečnostný
technik
SD Stavebný dozor
SV Stavbyvedúci

P
Príklad
Lekár ako stavebník si overí odbornú spôsobilosť projektanta, stavebného
dozoru a stavbyvedúceho na internetovej stránke Slovenskej komory
stavebných inžinierov a odbornú spôsobilosť autorizovaného bezpečnostného technika na internetovej stránke Národného inšpektorátu práce.

STAVEBNÍK
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1.5.

Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (pre konkrétne stavenisko)
Vypracovanie plánu BOZP zabezpečí stavebníkom poverený koordinátor dokumentácie. Plán BOZP musí obsahovať aj osobitné opatrenia pre jednotlivé práce
s osobitným nebezpečenstvom, ktoré sú najmä:
práce, pri ktorých sú zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania, zapadnutia v močaristom teréne alebo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje charakterom
práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami pracovného
prostredia na stavenisku,
práce, pri ktorých sú zamestnanci ohrození pôsobením chemických alebo biologických faktorov, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre bezpečnosť
a zdravie zamestnancov alebo pre ktoré osobitný predpis ustanovuje monitorovanie pracovného prostredia,
práce v kontrolovaných pásmach na pracoviskách zo zdrojmi ionizujúceho žiarenia
a práce v prechodných kontrolovaných pásmach pri činnostiach vedúcich
k ožiareniu,
práce v blízkosti vysokého napätia,
práce, pri ktorých je nebezpečenstvo utopenia,
práce v šachtách, podzemí a tuneloch,
práce, ktoré vykonávajú potápači s dýchacími prístrojmi,
práce vykonávané v kesónoch a v prostredí so stlačeným vzduchom,
práce s výbušninami,
montáž alebo demontáž ťažkých konštrukčných prvkov.

V

Vzor plánu BOZP nájdete na strane 26.
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STAVEBNÍK

1.6.

Oznámenie „o začatí stavebných prác“
Stavebník pred začatím prác predloží inšpektorátu práce, v ktorého územnom
obvode sa stavenisko nachádza, oznámenie „o začatí stavebných prác“, ak:
plánované trvanie prác na stavenisku bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na
stavenisku bude súčasne pracovať viac ako 20 fyzických osôb alebo
rozsah plánovaných prác prekročí 500 dní.
Žilina
Prešov

Banská
Bystrica

Trenčín

Košice

Trnava
Bratislava

Nitra

Sídla IP
v krajských
mestách

Stavebník pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie „o začatí
stavebných prác“, ktoré v prípade zmeny aktualizuje. Zmena oznámenia nie je
zasielaná na inšpektorát práce. Oznámenie nie je bezpečnostným prvkom, má iba
informatívny charakter.

V
STAVEBNÍK

Vzor oznámenia nájdete na strane 27.
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1.7.

Odovzdanie staveniska stavebníkom
zhotoviteľovi
Stavebník musí pred začatím stavebných prác na stavenisku písomne odovzdať
stavenisko alebo pracovisko na stavenisku zhotoviteľovi. Konkrétne pracovisko na
stavenisku musí byť odovzdané výlučne jednému zhotoviteľovi.

V

Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska na
stavenisku stavebníkom zhotoviteľovi nájdete na strane 28.

Odovzdanie staveniska alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi
nájdete v kapitole 2.2
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STAVEBNÍK

1.8.

Odovzdanie Plánu BOZP
Stavebník preukázateľne odovzdá plán BOZP konkrétneho staveniska zhotoviteľovi
stavby, aby zhotoviteľ dokázal zabezpečiť opatrenia na zaistenie BOZP vyplývajúce
z tohto plánu. Hlavný zhotoviteľ je následne povinný zabezpečiť oboznámenie všetkých
účastníkov výstavby s plánom BOZP v rozsahu, ktorý sa ich týka.

STAVEBNÍK
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STAVEBNÍK

2.

Realizačná etapa projektu
(realizácia stavby výkonom prác na stavenisku)

2.1.

Oboznámenie sa s plánom BOZP
ŠKOLENIE BOZP

Meno: ................................................
Firma: ................................................
Dátum vystavenia: ............................

Zhotoviteľ sa preukázateľne oboznámi s plánom BOZP platným pre konkrétne
stavenisko. Následne zhotoviteľ oboznámi svojich zamestnancov s týmto plánom
v rozsahu, ktorý sa ich týka. V prípade, že sa jeho činnosť z hľadiska zaistenia
BOZP dotýka iných zhotoviteľov, zabezpečí, aby boli tieto informácie poskytnuté aj
týmto zhotoviteľom. Pokiaľ jeho činnosť nie je obsiahnutá v pláne BOZP, informuje
koordinátora bezpečnosti, ktorý zabezpečí úpravu plánu BOZP.

ZHOTOVITEĽ
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2.2.

Odovzdanie staveniska alebo pracoviska
na stavenisku medzi zhotoviteľmi
(Nastavenie a uplatňovanie výkonu pracovnej činnosti na spoločnom pracovisku
medzi dotknutými účastníkmi výstavby)
Zhotoviteľ, ktorý prevzal stavenisko alebo pracovisko na stavenisku od stavebníka,
môže odovzdať záznamom o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo konkrétneho
pracoviska na stavenisku jednému ďalšiemu zhotoviteľovi, ktorý na stavenisku alebo
konkrétnom pracovisku bude vykonávať svoju pracovnú činnosť.
Uvedené znamená, že zhotoviteľ môže ale nemusí odovzdať pracovisko na stavenisku
ďalšiemu zhotoviteľovi (subzhotoviteľovi).

!

Upozornenie:
Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska alebo pracoviska na
stavenisku musí obsahovať okrem dátumu aj presný čas odovzdania.

Odovzdávané nemusí byť celé stavenisko, ale aj jeho jednotlivé časti (konkrétne pracoviská), pričom podmienkou je skutočnosť, že jedno pracovisko môže byť odovzdané
výlučne len jednému zhotoviteľovi. Zhotoviteľ, ktorý si prebral pracovisko, zabezpečuje
základné spoločné požiadavky na zaistenie BOZP aj pre ostatných zhotoviteľov nachádzajúcich sa na jeho pracovisku. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých zhotoviteľov
za plnenie požiadaviek na zaistenie BOZP pri výkone ich pracovnej činnosti (napr. určenie
bezpečných pracovných postupov, používanie OOPP, odborná a zdravotná spôsobilosť,
bezpečnosť pracovných prostriedkov a pod.).

V

Vzor záznamu o odovzdaní staveniska alebo pracoviska
na stavenisku medzi zhotoviteľmi nájdete na strane 29.

Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na stavenisku, ich spolupráca v oblasti BOZP musí byť určená písomnou dohodou, ktorá ustanoví, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
Pravidlo dobrej praxe:
Dohodou, ktorá určí kto a v akom rozsahu zodpovedá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku, môže byť
napr. dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku pre stavbu.

V

Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku
pre stavbu nájdete na strane 30.
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ZHOTOVITEĽ

2.3.

Štruktúra BOZP

(Podmienky plnenia BOZP na stavenisku)

OSOBA

PRIESTOR
PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

ZHOTOVITEĽ
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Odborná/vedomostná spôsobilosť

Oboznámenie podľa § 7 z. 124/06 Z.z
Odborná podľa § 16 z. 124/06 Z.z. v
(pre určené činnosti)

Zdravotná spôsobilosť

§ 6 ods. 1 písm. o) z. 124/06 Z.z. v z

zákonník práce (nočná práca, osobitn

§ 16 z. 124/06 Z.z. v z.n.p. (Preukaz,
NV SR č. 396/06 Z.z.

Faktory pracovného prostredia ( fyzikálne, chemické, biologické) - príslušné naria
NV SR č. 392/06 Z.z.

Príloha č. 1: požiadavky na pracovný

Príloha č. 2: požiadavky na používanie
vyhláška č. 508/09 Z.z. v z.n.p.

druhy technických zariadení:

elekt

podľa miery ohrozenia:

A

vyhradené technické
zariadenia

B

C
periodicita prehliadok a skúšok
NV SR č. 395/06 Z.z.

osobné ochranné pracovné prostriedk

19

z. v z.n.p. (≤ 2r.)
Preukaz
Osvedčenie
Doklad

z.n.p. (≥ 5r.)
vyhl. 356/07 Z.z.

AOP

z.n.p. (rizikové práce 3. a 4. kategórie)

né skupiny zamestnancov)

, Osvedčenie, Doklad)

adenia vlády SR (napr.: bremená, azbest, záťaž teplom, hluk, vibrácie ...)
prostriedok

e pracovného prostriedka

trické zariadenie + tlakové zariadenie + plynové zariadenie + zdvíhové zariadenie

ky:

Výrobca + Revízny technik + Oprávnená právnická osoba

Úradná skúška

Výrobca + Revízny technik - správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške

Výrobca - návod na prevádzku, obsluhu a údržbu

prílohy

využitie pre posúdenie rizík
použitie OOPP pre výkon konkretných pracovných činností
20

ZHOTOVITEĽ

2.4.

Splnenie si svojich povinností z oblasti
BOZP, pracovnoprávnej oblasti a oblasti
zákazu nelegálneho zamestnávania
a výkonu nelegálnej práce
Z oblasti BOZP je potrebné zamerať sa na 3 základné parametre: osobu
vykonávajúcu stavebné práce + priestor, v ktorom je pracovná činnosť
vykonávaná + pracovné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa pracovná činnosť vykonáva.
Z oblasti pracovnoprávnych vzťahov vo vzťahu k BOZP je potrebné zamerať
sa najmä na rozvrhnutie pracovného času, dĺžku pracovnej doby, dodržiavanie prestávok v práci, dodržiavanie minimálnej doby odpočinku medzi
dvoma pracovnými smenami a pod. Uvedené má priamy súvis s možnosťou vzniku únavy, vyčerpanosti a stresu.
Z oblasti zákazu nelegálneho zamestnávania a výkonu nelegálnej práce je
dôležité zamerať sa na zabezpečenie vstupu na stavenisko len osobám,
ktoré tam plnia pracovné povinnosti, t.j. zamestnancom alebo živnostníkom s platným živnostenským listom.

!

Upozornenie:
Pokiaľ sa na stavenisku nachádza osoba, ktorá vykonáva
nelegálnu prácu a nie je stotožnená vo vzťahu k žiadnemu
subjektu, nelegálnym zamestnávateľom je zhotoviteľ, ktorý
má prebraté pracovisko
Pravidlo dobrej praxe:
Vykonanie rannej 5-minútovky, ktorej súčasťou je aj identifikácia
osôb vykonávajúcich stavebné práce na stavenisku, špecifikácia „denného rizika práce“, oboznámenie s požiadavkami na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k prácam
vykonávaným v príslušný deň, kontrola požadovanej odbornej
spôsobilosti vo vzťahu k určenej pracovnej činnosti, kontrola
vybavenosti osôb vykonávajúcich stavebné práce potrebnými
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami OOPP a pod.

V

Vzor 5-minútovky nájdete na strane 31.
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2.5.

Dodržiavanie určeného režimu v oblasti
koordinácie prác na stavenisku
Zhotoviteľ je povinný zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti.
Koordinácia bezpečnosti zahŕňa najmä uplatňovanie všeobecných zásad
prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, dodržiavanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy
plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré zohľadňujú postup prác
so zreteľom na zmeny v priebehu prác a spoluprácu medzi zhotoviteľmi na
stavenisku.
Zhotoviteľ zabezpečuje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika, nakoľko stavebné činnosti sú činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých
môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie vzniká
poškodenie ich zdravia. Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika určuje zhotoviteľ na základe posúdenia rizík pri výkone
jeho pracovných činností.

Bezpečnostný technik
môže vykonávať činnosť
len pod dohľadom
autorizovaného
bezpečnostného
technika.

ZHOTOVITEĽ

22

2.6.

Výkon kontrolnej činnosti na stavenisku
(vlastných zamestnancov zamestnávateľom
a vzájomnej medzi dotknutými subjektmi),
vyplývajúcej z hodnotenia nebezpečenstiev
a rizík
Kontrolná činnosť z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na
stavenisku pozostáva z:
kontrolnej činnosti koordinátora bezpečnosti,
kontrolnej činnosti zamestnávateľa,
kontrolnej činnosti vo vzťahu k iným skupinám osôb.
Kontrolná činnosť koordinátora bezpečnosti je popísaná v kapitole 2.4.
Kontrolná činnosť zamestnávateľa pozostáva najmä z kontroly:
a)
		

stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení,

b)
		
		

či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných
látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v
priestoroch zamestnávateľa,

c)
		

prípadnej činnosti zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca,
ktorý pracuje na pracovisku sám,

d)
		

riadneho používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Kontrolná činnosť vo vzťahu k iným skupinám osôb pozostáva najmä z
dodržiavania požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na
stavenisku určených zhotoviteľom a zohľadňovania usmernení koordinátora bezpečnosti.
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3.

Vzory

V

3.1.

Vzor poverenia koordinátora dokumentácie
STAVEBNÍK

Poverenie koordinátora dokumentácie

V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 3 ods. 1 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko

stavebník (identifikačné údaje stavebníka, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby)

poveruje
meno a priezvisko, adresa

pre stavenisko názov a presná adresa staveniska

za koordinátora dokumentácie zodpovedného za koordináciu projektovej dokumentácie v zmysle § 5 NV č.
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Poverený meno a priezvisko, adresa svojím podpisom poverenie prijíma.

Dátum

podpis
meno a priezvisko zodpovednej osoby za stavebníka

STAVEBNÍK

podpis
meno a priezvisko koordinátora
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V

3.2.

Vzor poverenia koordinátora bezpečnosti
STAVEBNÍK

Poverenie koordinátora bezpečnosti

V zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 3 ods. 1 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko

stavebník (identifikačné údaje stavebníka, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné
číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby)

poveruje
meno a priezvisko, adresa

pre stavenisko názov a presná adresa staveniska

za koordinátora bezpečnosti zodpovedného za koordináciu bezpečnosti a plnenie úloh pri realizácii prác na
stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Poverený meno a priezvisko, adresa svojím podpisom poverenie prijíma.

Dátum

podpis
meno a priezvisko zodpovednej osoby za stavebníka
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podpis
meno a priezvisko koordinátora
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3.3.

V

Vzor Plánu BOZP

(príklad obsahu, ktorý sa mení podľa parametrov
staveniska a v závislosti od druhu vykonávaných stavebných prác)
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STAVEBNÍK

vypracovaný v zmysle § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Stavenisko:

Stavebník

Koordinátor
dokumentácie

Číslo dokumentu

Obsah

Dátum

Úprava plánu

Strana

Cieľ plánu BOZP

3

Dôležité telefónne čísla

4

Prvá pomoc

4

Identifikačné údaje o stavbe

5

Pracovný úraz

6

Hlásenie a registrácia pracovného úrazu

7

Stavenisko, stavebník, koordinácia dokumentácie

8

Koordinácia bezpečnosti

9

Vedúci prác, stavebný dozor

10

Všeobecné zásady

11

Oboznamovanie a informovanie

12

Príprava stavebných prác

13

Odovzdanie a prevzatie staveniska

14

Prerušenie stavebných prác – prác vo výške

15

Stavebné práce v mimoriadnych podmienkach

16

Stavebné práce s osobitným nebezpečenstvom

16

Príprava staveniska

17

Osobné ochranné pracovné prostriedky

20

Zabezpečenie sociálnych a hygienických zariadení

21

Protipožiarna ochrana

22

Používanie značky

26

Zdravotná a odborná spôsobilosť profesií

30

Prílohy

33

STAVEBNÍK
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3.4.

V

Vzor oznámenia

STAVEBNÍK

1.

Dátum predloženia oznámenia

2.

Presná adresa staveniska

3.

Stavebník
(meno a priezvisko, adresa)

4.

Názov stavby

5.

Projektant
(meno a priezvisko, adresa)

Oznámenie o začatí stavebných prác

Stavbyvedúci
(meno a priezvisko, adresa)
Stavebný dozor
(meno a priezvisko, adresa)

6.

Koordinátor dokumentácie
(meno a priezvisko, adresa)

7.

Koordinátor bezpečnosti
(meno a priezvisko, adresa)

8.

Plánovaný termín začatia prác
na stavenisku

9.

Plánovaný termín dokončenia
prác na stavenisku

10.

Predpokladaný najvyšší počet
zamestnancov na stavenisku

11.

Plánovaný počet právnických osôb alebo fyzických
osôb na vykonávanie prác na stavenisku

12.

Údaje (obchodné meno a sídlo) o pravnických osobách
alebo fyzických osobách na vykonávanie prác na stavenisku
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3.5.

Vzor záznamu o odovzdaní
staveniska alebo pracoviska
na stavenisku stavebníkom zhotoviteľovi
STAVEBNÍK

1.

V

Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska
alebo pracoviska na stavenisku

Stavebník ako odovzdávajúci (identifikačné údaje stavebníka, ktorými sú jeho názov alebo obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho
staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

odovzdáva

2.

zhotoviteľovi ako preberajúcemu (identifikačné údaje zhotoviteľa, ktorými sú jeho názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho
staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

3.

stavenisko / pracovisko na stavenisku (identifikácia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia):

4.

Dohodnuté podmienky alebo požiadavky:

5.

Dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku (dátum a čas
odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných
osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

STAVEBNÍK
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3.6.

Vzor záznamu o odovzdaní staveniska
alebo pracoviska na stavenisku
medzi zhotoviteľmi

V

Záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska
alebo pracoviska na stavenisku medzi zhotoviteľmi

1.

Odovzdávajúci zhotoviteľ (identifikačné údaje odovzdávajúceho zhotoviteľa, ktorými sú jeho názov alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za odovzdanie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

odovzdáva

2.

preberajúcemu zhotoviteľovi (identifikačné údaje preberajúceho zhotoviteľa, ktorými sú jeho názov alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo a meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku):

3.

stavenisko / pracovisko na stavenisku (identifikácia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia):

4.

Dohodnuté podmienky alebo požiadavky:

5.

Dátum a čas odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku (dátum a čas
odovzdania a prevzatia konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku a podpisy zodpovedných
osôb za odovzdanie a prevzatie konkrétneho staveniska alebo pracoviska na stavenisku za zhotoviteľov):
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3.7.

Vzor dohody o spolupráci
na spoločnom pracovisku pre stavbu

V

DOHODA O SPOLUPRÁCI
NA SPOLOČNOM PRACOVISKU PRE STAVBU:
uzatvorená v zmysle § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení platných predpisov
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

a subdodávateľ (vrátane fyzickej osoby)

sa dohodli, kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu pri výkone montážnych, opravárenských, stavebných a iných prác (podmienky sú dohodnuté
v zmysle ZoD).
STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. a zamestnávatelia sa dohodli na nasledovných podmienkach:
1.

2.

Spoločné pracovisko a charakteristika činnosti je:

Subdodávateľ a STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. sa navzájom informovali:
2.1

o možných ohrozeniach (hodnotenie nebezpečenstiev, neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia vyplý
vajúce z pracovného procesu a prostredia, posúdenie rizika a zoznam poskytovaných osobných ochranných
pracovných prostriedkov),

2.2

o preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vyko
nanie záchranných prác a evakuáciu zamestnancov (organizácia starostlivosti o zranených – traumatologický
plán, dokumentácia ochrany pred požiarmi – požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán,
protipožiarna hliadka, požiarny poriadok),

2.3

o umiestnení informatívnych, príkazových a zákazových značení.

3.

STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.zodpovedá za bezpečnosť stavieb (prevádzkových objektov),
vonkajších priestorov a komunikácii a zabezpečuje potrebnú údržbu stavieb a technického vybavenia stavieb.
Ustanovenie tohto bodu neplatí pri vykonávaní stavebných prác a odovzdaní a prevzatí staveniska (viď osobitný zápis).

4.

Každý zamestnávateľ zodpovedá za organizáciu práce svojich zamestnancov, bezpečnosť a dobrý technický stav
svojich strojov a zariadení používaných pri práci (predpísané revízie, skúsky, a pod.).

5.

Zamestnávatelia sa dohodli, že každý zamestnávateľ tejto dohody si sám zabezpečí pre svojich zamestnancov
osobné ochranné pracovné prostriedky, odborné spôsobilosti zamestnancov a pracovné pomôcky potrebné pre
dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

v

dňa

pečiatka a podpis
zhotoviteľ

ZHOTOVITEĽ

pečiatka a podpis
subdodávateľ
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3.8.

V

Vzor 5-minútovky
Záznam z inštruktáže na zabezpečenie
výkonu prác a kontrolu pracoviska
Názov organizácie:

Dňa:

Inštruktáž vykonal:

Podpis:

1/1

Obsah inštruktáže pre pracoviská :
• Oboznámenie zamestnancov s pracovnými a technologickými postupmi na konkrétne práce
a o ich pracovnom zaradení a oboznámenie s IPB
• Oboznámenie zamestnancov s možnými rizikami a ohrozeniami, ktoré im pri danej práci
a na danom pracovisku hrozia
• Upozornenie na používanie predpísaných OOPP (ochranné okuliare; fixačný pásik pri práci vo výške,
nad voľnou hĺbky a nad technológiami; prenosné osobné osvetlenie)
• Upozornenie na zákaz rozoberania lešení neoprávnenými osobami
• Aké sú najväčšie riziká a nebezpečenstvá na pracovisku? ............................................................................
• Oboznámenie viazačov bremien o správnom viazaní bremien a manipulácii s bremenami. Zamerať
sa ďalej na prácu vo výškach, pri vykladaní materiálu z vozidiel. Dodržať bezpečné pracovné postupy.
• Na pracovisku správne používať protipožiarne plachty, rozmiestniť dostatočné množstvo
akcieschopných RHP, povinnosti PAH.
• Udržiavať poriadok na pracovisku pred začiatkom v priebehu ako aj po ukončení prác.
• Iné (čísla povolení a pod.):
Kontrola pracoviska

Zabezpečené

Nezabezpečené

Poznámka / Opatrenie

Stav osvetlenia na pracovisku
Prekrytie otvorov na pracovisku
Poriadok na pracovisku
Svojím podpisom potvrdzujem:
• že som danej inštruktáži porozumel, rozumiem pracovnému zaradeniu a zadaným pracovným postupom
• že som si pred začiatkom prác skontroloval, či pridelené náradie, stroje a zariadenia, s ktorými budem vykonávať
danú prácu sú v bezchybnom a bezpečnom stave. O zistených závadách som informoval svojho majstra
a o závade sa spísal záznam na druhú stranu tohto dokumentu.
• že som si pred začiatkom prác skontroloval bezchybný stav pridelených osobných ochranných pomôcok.
O zistených závadách som informoval svojho majstra a o závade sa spísal záznam na rub tohto dokumentu.

Oboznámenia sa zúčastnili:
Č.
Meno, priezvisko, pracovisko

Podpis

Č.

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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Meno, priezvisko, pracovisko

Podpis
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4.

Legislatíva
Predpisy použité v príručke
zákon 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 č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko;
nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších
predpisov;
vyhláška č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách
a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania,
vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti;
nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov;
vyhláška č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
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5.
5.1.

Predstavenie Národného inšpektorátu práce
Národný inšpektorát práce je podľa § 5 ods.1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach.
Národný inšpektorát práce riadi a usmerňuje inšpekciu práce na Slovensku.
Inšpekcia práce u zamestnávateľov dozerá nad dodržiavaním pracovnoprávnych
predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavaním
predpisov z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a dodržiavaním zákazu nelegálneho
zamestnávania a nelegálnej práce. Vyšetruje tiež okolnosti pracovných úrazov.
Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy,
medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany
práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety.
V rámci šírenia prevencie a osvety v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ďalších oblastí zameraných na ochranu práce spolupracuje Národný inšpektorát práce so zamestnávateľmi, zamestnancami ako aj odbornými a záujmovými
združeniami pri identifikovaní tém a konkrétnych aktivít a následnej príprave a realizovaní spoločných cieľov, vytváraní propagačných materiálov ako aj zabezpečení
ich následnej distribúcie.
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5.2.

STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je renomovaná stavebná
spoločnosť, ktorá má v stavebnom priemysle na Slovensku už viac ako 55-ročnú
tradíciu.
V apríli 1994 sa privatizáciou stala vlastníkom časti š.p. Závody inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie. V roku 2004 vstúpil do spoločnosti STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo s.r.o. významný európsky stavebný koncern STRABAG
a naša spoločnosť sa stala jeho 100% dcérskou spoločnosťou.
Hlavnými a kľúčovými činnosťami našej stavebnej spoločnosti sú najmä:
dodávka a realizácia stavieb na kľúč,
realizácia inžinierskych stavieb,
výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne dopĺňané monolitickými
alebo oceľovými konštrukciami,
realizácia rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb.
Pre našich klientov realizujeme optimálne riešenia a poskytujeme komplexné služby.
Našou pridanou hodnotou sú vysoká kvalita, vysoká výkonnosť, presné plnenie
termínov dodávok stavieb a silne dimenzované technické i výrobné kapacity, čo
posúva našu stavebnú spoločnosť medzi najsilnejšie stavebno-výrobné podniky
na domácom trhu. Svoju produkciu úspešne exportujeme aj na trhy v Maďarsku,
v Rakúsku a v Českej republike.
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Pretože nič nie je cennejšie ako zdravie, vytvorili sme v našom koncerne kampaň
“1 > 2 > 3 Rozhodni sa pre bezpečnosť”. Cieľom kampane je zvýšiť bezpečnosť
v každodennom pracovnom živote - či už v samotnom pracovnom procese alebo
pri dôležitých rozhodnutiach.

1 > 2 > 3 Rozhodni sa pre bezpečnosť znie centrálne koncernové motto týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) – pre silnejšie zameranie
v celom koncerne. V rámci toho sú zahrnuté všetky aktivity týkajúce sa BOZP. Za
1>2>3 stoja tri nevyhnutné kroky, aby bola každodenná práca bezpečnejšia:
1 > Zastaviť!
Nájdi si čas a zhodnoť situáciu, než začneš konať.
Sekundy pred ďalším pracovným krokom sú rozhodujúce.
2 > Rozmýšľať!
Premysli si ďalšie plánované kroky, dobre sa na ne priprav a mysli na bezpečnosť
práce.
3 > Konať!
Konaj zodpovedne a pracuj bezpečne.
Rozhodni sa pre bezpečnosť pre Teba a Tvoj tím.
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