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154
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 9. decembra 2015
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Na zabezpečenie jednotného postupu útvarov
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ustanovujem:

výkone práce vo verejnom záujme alebo súvisiacu
s vykonávaním práce vo verejnom záujme
a zamestnancov v pracovnom pomere podľa
osobitného predpisu6) (ďalej len „zamestnanec“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje
a) postup útvarov v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky1) (ďalej len „ministerstvo“) pri
zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone
štátnej služby a pri výkone práce vo verejnom
záujme (ďalej len „bezpečnosť práce“) na vylúčenie
alebo obmedzenie faktorov podmieňujúcich vznik
služobných úrazov2) a pracovných úrazov, chorôb
z povolania a iných poškodení zdravia z práce
a všeobecné zásady prevencie,3)
b) činnosť
nadriadeného,
vedúceho
štátneho
zamestnanca a vedúceho zamestnanca4) (ďalej len
„nadriadený“),
c) bezpečnostnotechnickú službu,
d) činnosti a úlohy bezpečnostného technika
a autorizovaného bezpečnostného technika5) (ďalej
len „bezpečnostný technik“),
e) oboznamovanie o bezpečnosti práce príslušníkov
Policajného zboru, príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru a príslušníkov Horskej
záchrannej služby (ďalej len „príslušník”),
f) oboznamovanie o bezpečnosti práce zamestnancov
vykonávajúcich štátnu službu alebo súvisiacu
s vykonávaním štátnej služby, zamestnancov pri
1)

2)

3)

4)

5)

Čl. 2 ods. 5 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 174 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej
republiky a Železničnej polície.
§ 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení zákona č. 154/2013 Z. z.
Čl. 15 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 39/2015.
§ 23 a 24 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Čl. 2
Ministerstvo
Ministerstvo v oblasti bezpečnosti práce vytvára
podmienky na bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu
a zodpovedá za plnenie úloh v oblasti bezpečnosti práce
v súlade s osobitnými predpismi.7)
Čl. 3
Nadriadený
(1) Nadriadený najmä
a) vytvára priaznivé služobné a pracovné podmienky
príslušníkov a zamestnancov a zaisťuje bezpečnosť
práce v rozsahu svojej pôsobnosti,
b) kontroluje dodržiavanie bezpečnostných predpisov
pri výkone služby alebo práce, vykonáva
u príslušníkov a zamestnancov v jeho riadiacej
pôsobnosti kontrolu dodržiavania zákazu vykonávať
štátnu službu a prácu pod vplyvom alkoholických
nápojov, omamných látok alebo psychotropných
látok,
c) zabezpečuje v spolupráci s príslušným centrom
podpory odstránenie zistených nedostatkov, porúch,
príčin porúch a havárií technických zariadení,
d) zabezpečuje účasť novoprijatých príslušníkov
a zamestnancov na vstupnom oboznamovaní
o bezpečnosti práce, ako aj ich účasť na
opakovanom oboznamovaní o bezpečnosti práce,
e) poučuje o bezpečnosti práce príslušníka alebo
zamestnanca pri preložení na iné pracovisko,
zaradení alebo preradení na inú prácu,

6)

7)

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 135 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§ 147 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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f) vypracováva v spolupráci s bezpečnostným
technikom,
pracovnou
zdravotnou
službou
Nemocnice svätého Michala, a. s. a na základe
stanoviska
odboru
zdravotníctva
sekcie
personálnych a sociálnych činností a osobného
úradu zoznam prác a pracovísk zakázaných
tehotným ženám, matkám do konca deviateho
mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a mladistvým
zamestnancom,

(2) Bezpečnostnotechnická
služba
poskytuje
poradenské služby a plní úlohy, ktoré ustanovuje
osobitný predpis.8)
Čl. 5
Bezpečnostný technik
Bezpečnostný technik
a)

2. systému poskytovania a používania osobných
ochranných pracovných prostriedkov,

h) zabezpečuje vybavenie príslušníkov a zamestnancov
pracovnými nástrojmi, náradím a pracovnými
pomôckami
a oboznamuje
príslušníkov
a zamestnancov o ich bezpečnom používaní,

3. pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti
práce,
4. harmonogramu
prehliadok
a
vyhradených technických zariadení,

i) vybavuje príslušníkov a zamestnancov vhodnými
osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
ako aj potrebnými hygienickými, čistiacimi
a dezinfekčnými prostriedkami a pitnou vodou,

l) označuje pracoviská
a symbolmi,

značením

bezpečnostným

6. rozborov úrazov, nebezpečných udalostí,
prevádzkových nehôd (havárií), porúch
technických zariadení, priemyselných otráv
a chorôb z povolania,
7. zoznamu rizikových prác,
8. zoznamu
prác
a pracovísk
zakázaných
tehotným ženám, matkám do konca deviateho
mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám
a mladistvým zamestnancom,

m) využíva námety príslušníkov a zamestnancov
na zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce,
n) zaisťuje v spolupráci s príslušným centrom podpory
bezpečnostné a hygienické podmienky pre prácu
neohrozujúcu život a zdravie príslušníkov
a zamestnancov.

skúšok

5. záznamov a správ o služobnom a pracovnom
úraze, nebezpečnej udalosti, prevádzkovej
nehode (havárii) a poruche vyhradeného
technického zariadenia,

j) zabezpečuje, aby príslušník alebo zamestnanec bol
odborne a zdravotne spôsobilý na
obsluhu
vyhradených technických zariadení,
osobných

s útvarmi koordinuje vypracovanie
1. systému a programov výchovy a vzdelávania
príslušníkov
a zamestnancov
v
oblasti
bezpečnosti práce,

g) zabezpečuje v spolupráci s príslušným centrom
podpory vedenie prevádzkovej dokumentácie
strojov, zariadení,
pracovných
prostriedkov
a používaných látok,

k) kontroluje používanie poskytnutých
ochranných pracovných prostriedkov,
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b) s útvarmi spolupracuje pri
1. vypracovaní koncepcie politiky bezpečnosti
práce,

(2) Nadriadený oznamuje zistené nedostatky
z oblasti bezpečnosti práce bezodkladne svojmu
nadriadenému, ak vykonanie potrebných preventívnych
opatrení a ochranných opatrení je nad rámec jeho
služobných alebo pracovných povinností.

2. vykonávaní previerok a vyhodnocovaní stavu,
úrovne riadenia starostlivosti o bezpečnosť
práce,
3. vypracovaní harmonogramu
zistených nedostatkov,

Čl. 4
Bezpečnostnotechnická služba

odstraňovania

4. vykonávaní pravidelných meraní fyzikálnochemických škodlivín v pracovnom prostredí
(meranie hluku, prachu, osvetlenia, chemických
škodlivín, mikroklímy, ionizujúceho žiarenia),

(1) Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva
bezpečnostný
technik,
zaradený
v
Centre
bezpečnostnotechnických činností ministerstva.

8)

§ 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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5. vypracovaní návrhov na úpravu strojov
a zariadení, pracovného prostredia a priestorov
z hľadiska bezpečnosti práce, vedení technickej
dokumentácie z bezpečnosti práce (ďalej len
„dokumentácia“),

e)

6. činnostiach so zástupcami príslušníkov alebo
zamestnancov pre bezpečnosť práce (ďalej len
„zástupca pre bezpečnosť“) a s komisiou
bezpečnosti práce (ďalej len „komisia“),

f)

2. návrhy na riešenie stavu bezpečnosti práce,
vykonáva ďalšie činnosti, a to
1. zisťuje, posudzuje a hodnotí úrazové riziká,
havarijné riziká, zdroje a príčiny vzniku
nežiaducich udalostí,

7. činnostiach s oddelením inšpekcie práce
a požiarneho dozoru sekcie krízového riadenia
ministerstva a s orgánmi štátnej správy v oblasti
verejného zdravotníctva,

2. upozorňuje nadriadeného na zistené nedostatky,
ktoré je potrebné odstrániť bezodkladne, ak to
nie je možné, upozorní na ne jeho
nadriadeného,

8. činnostiach s pracovnou zdravotnou službou
Nemocnice svätého Michala, a. s.,

3. požiada o spoluprácu príslušných odborníkov
v prípade, ak riešenie niektorých nedostatkov
v oblasti bezpečnosti práce vyžaduje vyššiu
odbornosť,

kontroluje

4. vykonáva kontrolu dodržiavania predpisov
u všetkých príslušníkov a zamestnancov
z
bezpečnosti
práce
v
spolupráci
s nadriadeným,
5. upozorňuje
nadriadeného
na
okamžité
zastavenie prác alebo činnosti technických
zariadení, strojov a zariadení, ak bezprostredne
ohrozujú život alebo zdravie príslušníkov
a zamestnancov.

2. bezpečnosť
práce, technické zariadenia,
pracovné
podmienky,
bezpečnostné
a hygienické predpisy,
3. používanie ochranných zariadení, osobných
ochranných
pracovných
prostriedkov
a starostlivosť o ne,
4. dodržiavanie podmienok odbornej spôsobilosti
príslušníkov a zamestnancov,9)
5. osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
vykonáva
1. oboznamovanie
o
bezpečnosti
príslušníkov a zamestnancov,

práce

2. metodické usmerňovanie,
3. odbornú a poradenskú činnosť
bezpečnosti práce,

9)

predkladá
1. informácie o stave, rozbory a analýzy vývoja
bezpečnosti práce na pracoviskách,

1. stav objektu, pracoviska, komunikácie, stroja,
zariadenia, náradia, nástroja, materiálu,
pracovnej pomôcky, pracovného postupu,
usporiadania služobného alebo pracovného
miesta a organizácie služby alebo práce,

d)
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v oblasti

§ 15 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky 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
vyhlášky č. 398/2013 Z. z.
§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Čl. 6
Zástupca pre bezpečnosť
Útvary v pôsobnosti ministerstva môžu vymenovať
jedného príslušníka alebo zamestnanca alebo viacerých
príslušníkov alebo zamestnancov za zástupcu pre
bezpečnosť a to na základe návrhu príslušného
odborového orgánu alebo voľby príslušníkov alebo
zamestnancov v súlade s osobitným predpisom.10)
Príslušník alebo zamestnanec môže zastupovať viac ako
50 príslušníkov alebo zamestnancov, ale nie viac ako
100 príslušníkov alebo zamestnancov.
Čl. 7
Komisia
(1) Útvary v pôsobnosti ministerstva, ktoré
majú počet príslušníkov a zamestnancov viac ako 100,
môžu zriadiť ako svoj poradný orgán komisiu,11) ktorá
zasadá najmenej raz za rok.

10)

11)

§ 19 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§ 20 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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(2) Komisiu tvorí

a) predseda,
b) tajomník,
c) zástupcovia zamestnávateľa,

Čl. 10
Príslušníci a zamestnanci
Práva a povinnosti príslušníkov a zamestnancov
v súvislosti s bezpečnosťou práce upravuje osobitný
predpis12).
Čl. 11
Oboznamovanie o bezpečnosti práce

d) zástupcovia príslušníkov alebo zamestnancov pre
bezpečnosť, ktorí tvoria nadpolovičnú väčšinu
komisie.
Čl. 8
Dozor nad stavom bezpečnosti práce
(1) Dozorným orgánom ministerstva na úseku
bezpečnosti práce je oddelenie inšpekcie práce
a požiarneho dozoru sekcie krízového riadenia
ministerstva,
ktoré
vyžaduje
dodržiavanie
bezpečnostných predpisov, služobných a pracovných
postupov za účelom zaistenia bezpečnosti práce
a bezpečného správania sa na pracovisku.
(2) Ak dozorný orgán uvedený v odseku 1 počas
dozoru nad stavom bezpečnosti práce zistí nedostatky,
vypracuje písomný záznam, v ktorom uvedie zistené
skutočnosti a
nedostatky, návrhy opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov, lehoty na
uskutočnenie opatrení a osoby zodpovedné za
odstránenie zistených nedostatkov.
Čl. 9
Ohrozenie života alebo zdravia
V prípade vzniku bezprostredného ohrozenia života
alebo vážneho ohrozenia zdravia nadriadený
v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou
Nemocnice svätého Michala, a. s. alebo odborom
zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností
a osobným úradom vykoná opatrenia potrebné
na ochranu života a zdravia a na tento účel najmä
a) písomne vydá postup pre prípad záchranných
a evakuačných prác vrátane poskytnutia prvej
pomoci,
b) určí
dostatočný
počet
príslušníkov alebo
zamestnancov na útvare, ktorí poskytnú prvú pomoc,
c) zabezpečí potrebné kontakty na zdravotnícke
pracoviská, záchranné pracoviská a hasičské
jednotky.
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(1) Oboznamovanie
o
bezpečnosti
práce
príslušníkov a zamestnancov vykonáva bezpečnostný
technik v rámci plnenia úloh bezpečnostnotechnickej
služby alebo nadriadený v spolupráci s bezpečnostným
technikom.
(2) Nadriadený
zabezpečí,
aby
alebo zamestnanec bol oboznámený

príslušník

a) pri prijatí do služobného pomeru alebo zamestnania
ešte pred začatím výkonu štátnej služby alebo práce
a opakovane počas výkonu štátnej služby alebo
práce najmenej raz za 2 roky13)
1. s predpismi na zaistenie bezpečnosti práce,
2. so zásadami bezpečnej práce,
3. so zásadami bezpečného správania sa na
pracovisku,
4. s bezpečnými pracovnými postupmi,
b) pri preložení na iné pracovisko, zaradení alebo
preradení na inú prácu ak sa tým podstatne mení
charakter jeho práce, pri zavedení novej technológie,
nového pracovného postupu alebo nového
pracovného prostriedku s
1. predpismi na zaistenie bezpečnosti práce,
2. bezpečnými pracovnými postupmi.
(3) Oboznamovanie
o
bezpečnosti
práce
príslušníkov a zamestnancov podľa odseku 2 písm. a)
vykonáva bezpečnostný technik, čo potvrdí vydaním
dokladu o vykonaní oboznámenia o bezpečnosti práce,
ktoré obsahuje
a) názov útvaru zabezpečujúceho oboznamovanie,
b) obsah a rozsah oboznámenia,
c) dátum konania oboznámenia,
d) hodnosť, titul, meno, priezvisko, osobné evidenčné
číslo príslušníka alebo zamestnanca a jeho podpis,
12)

13)

§ 136 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona
č. 201/2004 Z. z.
§ 12 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
§ 7 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Čiastka 85

Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 154/2015

Strana 938

e) meno a priezvisko bezpečnostného technika a jeho
podpis.

d) certifikáty stavebných materiálov a zabudovaných
výrobkov,

(4) Oboznamovanie
o
bezpečnosti
práce
príslušníkov a zamestnancov podľa odseku 2 písm. b)
vykonáva na pracovisku nadriadený v spolupráci
s bezpečnostným technikom, čo potvrdí vydaním
dokladu o vykonaní oboznámenia o bezpečnosti práce,
ktoré obsahuje

e) doklad o odbornej spôsobilosti osoby, ktorá
vykonáva odbornú prehliadku a skúšku vyhradeného
technického zariadenia,

a) názov útvaru zabezpečujúceho oboznamovanie,
b) obsah a rozsah oboznámenia,
c) dátum konania oboznámenia,
d) hodnosť, titul, meno, priezvisko, osobné evidenčné
číslo príslušníka alebo zamestnanca a jeho podpis,
e) meno a priezvisko nadriadeného, ktorý vykonal
oboznámenie a jeho podpis,
f) meno a priezvisko bezpečnostného technika a jeho
podpis.
(5) Opakované oboznámenie o bezpečnosti práce
príslušníkov a zamestnancov je rozdelené do 3 skupín,
a to pre
a) príslušníkov,

f) záznam o odstránení nedostatku zisteného odbornou
prehliadkou a skúškou pred uvedením do prevádzky.
Čl. 13
Vyhradené technické zariadenia
(1) Prevádzkovateľom vyhradených technických
zariadení je oddelenie
nehnuteľností príslušného
krajského centra podpory ministerstva alebo sekcie
hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva
prípadne iné organizácie ministerstva (ďalej len
„prevádzkovateľ“).
(2) Prevádzkovateľ
zabezpečuje
vyhradených technických zariadení
prevádzky a má k dispozícii a vedie

bezpečnosť
počas ich

a) sprievodnú technickú a prevádzkovú dokumentáciu
strojov a zariadení a používaných technológií
vrátane
dokladov
o vykonaných
odborných
prehliadkach, kontrolách a skúškach,
b) evidenciu vyhradených technických zariadení
s údajmi zodpovedajúcimi skutočnému stavu,

b) zamestnancov,
c) nadriadených.
(6) Doklad o vykonaní oboznámenia o bezpečnosti
práce príslušníkov a zamestnancov podľa odseku 3 a 4
sa vyhotovuje v jednom rovnopise. Rovnopis – originál
sa zakladá do osobného spisu príslušníka alebo
zamestnanca a slúži ako podklad na hodnotenie.
Rovnopis – fotokópiu si uschováva bezpečnostný
technik.
Čl. 12
Dokumentácia
(1) Dokumentácia týkajúca sa bezpečnosti práce sa
vedie v písomnej forme a je vedená u správcu objektu.
(2) Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje
a) záznam z kontroly stavu bezpečnosti práce,
b) opatrenia uložené bezpečnostným technikom.
(3) Prevádzkovú dokumentáciu strojov, zariadení,
pracovných prostriedkov a používaných látok tvorí
a) sprievodná technická a prevádzková dokumentácia
strojov, zariadení a používaných technológií,
b) záznam z odbornej prehliadky a odbornej skúšky
vyhradeného technického zariadenia,
c) plán preventívnej údržby a štandardnej údržby
objektu a zariadenia,

c) prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného
technického zariadenia,
d) dokumentáciu o vykonaní kontrol stavu bezpečnosti
vyhradených technických zariadení,
e) prevádzkový poriadok kotolne.
(3) Prevádzkovateľ
zabezpečuje
a vykonáva
odstraňovanie nedostatkov z vykonaných odborných
prehliadok, odborných skúšok, úradných skúšok
vykonaných na vyhradených technických zariadeniach,
ako aj odstraňovanie nedostatkov z vykonaných
odborných prehliadok kotolne.
(4) Ak zariadenie nevyhovuje bezpečnej prevádzke,
prevádzkovateľ bezodkladne odstráni nedostatky
a zabezpečí vykonanie predpísanej prehliadky alebo
skúšky.
(5) Ak prevádzkovateľ neodstráni nedostatky,
zariadenie odstaví z prevádzky, zabezpečí technickým
opatrením proti jeho opätovnému používaniu a označí
bezpečnostným značením s nápisom „ZARIADENIE
MIMO PREVÁDZKY“.
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Čl. 14

c) vhodným

ergonomickým riešením pracovísk
prispôsobuje pracovné podmienky potrebám
príslušníkov a zamestnancov, s cieľom znižovať
pôsobenie negatívnych faktorov práce na ich
zdravie,

Bezpečnosť práce pre zmluvných dodávateľov

(1) Pred začatím prác v objektoch a priestoroch
ministerstva vykonávaných zmluvnými dodávateľmi
vykoná príslušný bezpečnostný technik v rámci úloh
bezpečnostnotechnickej služby oboznámenie zástupcu
zmluvného dodávateľa a zamestnancov zmluvného
dodávateľa z oblasti bezpečnosti práce. Po vykovaní
tohto oboznámenia vydá bezpečnostný technik
zástupcovi zmluvného dodávateľa a zamestnancom
zmluvného dodávateľa doklad o jeho vykonaní.

d) nahrádza

fyzicky namáhavé
práce,
práce
v
sťažených
podmienkach,
s nebezpečnými
pracovnými postupmi, technickými zariadeniami
a materiálmi v súlade s najnovšími poznatkami vedy
a výskumu,

e) znižuje

počty príslušníkov a zamestnancov
ohrozených negatívnymi a rizikovými faktormi
práce, ktoré prekračujú stanovené minimálne alebo
maximálne hodnoty,

o vykonaní oboznámenia zástupcu
zmluvného dodávateľa a zamestnanca zmluvného
dodávateľa z oblasti bezpečnosti práce obsahuje

(2) Doklad

a) názov útvaru zabezpečujúceho oboznamovanie,

f) uprednostňuje

prostriedky kolektívnej ochrany
príslušníkov a zamestnancov pred osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami a vykonáva
opatrenia k zamedzeniu úniku škodlivín do
pracovného a životného prostredia.

b) dátum konania oboznámenia,
c) názov zmluvného dodávateľa,
d) obsah a rozsah oboznámenia,
listinu
zamestnancov zmluvného
dodávateľa s uvedením mena, priezviska a čísla
občianskeho preukazu
zamestnanca zmluvného
dodávateľa a jeho podpis,

Čl. 16

e) prezenčnú

Stratégia bezpečnosti práce
Stratégiu bezpečnosti práce ustanovuje interný
predpis.14)
Čl. 17
Lekárske preventívne prehliadky a predlekárska
prvá pomoc

f) meno a priezvisko zástupcu zmluvného dodávateľa
a jeho podpis,

g) meno a priezvisko bezpečnostného technika a jeho
podpis.

(3) Zamestnanci zmluvného dodávateľa, ktorí
absolvovali oboznámenie z oblasti bezpečnosti práce sa
na požiadanie počas celého výkonu prác v objektoch
a priestoroch
ministerstva
preukážu
dokladom
o vykonaní oboznámenia.
Čl. 15

(1) Ministerstvo zabezpečuje lekárske preventívne
prehliadky vo vzťahu k výkonu štátnej služby a k práci
pre príslušníkov15) a zamestnancov.16)

14)

Riadenie bezpečnosti práce
Pri prijímaní rozhodnutí na základe hodnotenia,
najmä organizačných a technických rizík a bezpečnosti
práce, nadriadený v spolupráci s bezpečnostným
technikom vychádza zo všeobecných zásad prevencie
a zo zásad, ktorými
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15)

a) znižuje riziká už pri ich zdroji,
b) zisťuje príčiny nebezpečnej udalosti pre prijatie
opatrení, aby nevznikol služobný úraz, pracovný
úraz, choroba z povolania alebo iné poškodenie
zdravia,
16)

Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky
č. 116/2014 o stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
§ 145a ods. 1 písm. d) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
§ 102b zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 150/2012 o podrobnostiach poskytovania zdravotnej
starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti
v Policajnom zbore, v Hasičskom a záchrannom zbore
a v Horskej záchrannej službe a o zmene nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 14/2003
o zdravotnej starostlivosti a lekárskej posudkovej činnosti
v Hasičskom a záchrannom zbore v znení nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 14/2004.
§ 30, 30e) až 30g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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(2) Pri vytvorení systému predlekárskej prvej
pomoci na pracoviskách ministerstva spolupracuje
ministerstvo s
pracovnou zdravotnou službou
Nemocnice svätého Michala, a. s.17)

(3) Poradenská služba v oblasti bezpečnosti práce sa
pre nadriadených poskytuje na základe vyžiadania

(3) Na každom útvare v pôsobnosti ministerstva
nadriadený zabezpečuje, aby bol aspoň 1 príslušník
alebo zamestnanec oboznámený s poskytovaním prvej
pomoci.
Čl. 18

c) telefonickou informáciou.

Komunikácia a informovanosť
(1) Bezpečnostný technik v rámci plnenia úloh

bezpečnostnotechnickej služby informuje nadriadených,
príslušníkov a zamestnancov o všeobecne záväzných
právnych predpisoch a ostatných predpisoch na
zaistenie bezpečnosti práce.
(2) Všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné
predpisy na zaistenie bezpečnosti práce sú zverejňované
na intranetovej stránke sekcie krízového riadenia
ministerstva.

17)

§ 30d ods. 1 písm. h) bod 5 zákona č. 355/2007 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

a) písomnou formou - registratúrnym záznamom,
b) e-mailovou správou,
(4) Zoznam zamestnancov bezpečnostnotechnickej
služby, telefónne a e-mailové kontakty vrátane
pôsobnosti sú zverejnené na intranetovej stránke sekcie
krízového riadenia ministerstva.
Čl. 19
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2015.
Č. p.: SKR-40-14/2015
Robert Kaliňák v. r.

