
LEKCIE TRVANIE TÉMY

Lekcia 1 1 hodina Úvod do projektu SAFE2FOOD a bezpečnosti práce

Lekcia 2 2 hodiny Nebezpečenstvá na pracovisku a odborné odporúčania

Lekcia 3 2 hodiny Nebezpečenstvá v pracovnom procese a odborné odporúčania 

Lekcia 4 2 hodiny Závery o učebných cieľoch a zvyšovaní bezpečnosti práce 

S A F E 2 F O O D
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov sektoru výroby potravín v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a bezpečnosti potravín 

MODUL 1: 
BEZPEČNÁ PRÁCA

SAFE2FOOD ŠKOLIACI PROGRAM

Trvanie: 7 hodín

Cieľové skupiny: zamestnanci 
potravinárskeho sektoru

Metódy: sebavzdelávanie, e-learning 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia odráža názory iba autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých. 

2019-1-TR01-KA202-076021

ÚVOD
Bezpečnosťou práce sa rozumie súbor práv a povinností zamestnávateľov a 
zamestnancov na zabezpečenie najvyššej možnej úrovne zdravotnej a psychofyzickej
bezpečnosti. Hlavným cieľom je eliminácia zdravotných problémov a pracovných rizík. 
Modul 1 vám umožňuje rozpoznať pracovné riziká v osobnom pracovnom priestore a 
poskytuje niektoré profesionálne odporúčania, ktoré vám a vašim spolupracovníkom 
zabezpečia zdravší a bezpečnejší pracovný proces. Modul pozostáva z tabuliek so 
všeobecnými informáciami a pokynmi na spracovanie dôležitých informácií. Zahŕňa tiež 
zdroje na ľahšie sebavzdelávanie. Modul sa používa spolu s digitálnou platformou 
SAFE2FOOD, kde nájdete výukové videá. 



L E KC I A 1 :  B E Z P E Č N O S Ť  P R I  P R Á C I  ( 1  H O D I N A )

TÉMY CIELE MATERIÁLY POSTUP VÝSLEDKY VYHODNOTENIE

• SAFE2FOOD 

projekt

• Osobné ciele 

samovzdelávacieh

o výcvikového 

programu 

• Nebezpečenstvá v 

pracovnom

priestore

• Zvýšiť povedomie 

o pracovných 

rizikách 

• Zistiť pracovné 

riziká v osobnom 

pracovnom 

priestore 

• Zdroj 1

• Zdroj 2

• SAFE2FOOD 

brožúra súhrnná 

správa

• SAFE2FOOD 

digitálna 

platforma

• Papier a fixky

• Počítač a internet

1. Skontrolujte 

digitálnu platformu 

2. Skontrolujte brožúru 

a súhrnnú správu 

3. Vytvorte zoznam 

cieľov  (Zdroj 1)

4. Myslite na osobné

pracovné riziká

5. Vytvorte zoznam 

osobných rizík na 

pracovisku -

červenou farbou  

(Zdroj 2)

• Zoznam osobných 

učebných cieľov 

• Zoznam osobných 

pracovných rizík 

• Závery predložte 

rodine, priateľovi 

alebo 

spolupracovníkovi 

• Odpovedzte na ich 

otázky a získajte

spätnú väzbu



MOJE OSOBNÉ UČEBNÉ CIELE

1. 2. 3. 4. 5.

Nebezpečenstvá a
odborné odporúčania v 

mojom pracovnom 
priestore 

ZDROJ 1

ZDROJ 2

Porezanie

Popápeniny



L E KC I A 2 :  P R A C O V N Ý  P R I E S T O R ( 2  H O D I N Y )

TÉMY CIELE MATERIÁLY POSTUP VÝSLEDKY VYHODNOTENIE

• znečistené a 

šmykľavé podlahy

• Poruchy zmyslov

• Mikroklíma a 

prach

• Biologické 

nebezpečenstvá

• Elektrina a oheň

• Psychosociálne 

faktory 

• Zvýšiť vedomosti o 

najbežnejších 

nebezpečenstvách 

na pracovisku

• Rozvíjať 

schopnosti 

zlepšovať 

pracovné 

podmienky 

• Zdroj 3

• SAFE2FOOD 

digitálna 

platforma

• SAFE2FOOD

súhrnná správa

1. Preštudujte si zdroj 1

2. Pozerajte videá na 

digitálnej platforme 

3. Červenou farbou 

doplňte zoznam o 

chýbajúce riziká zo 

zdroja 1, ktoré sa 

vyskytujú na osobnom 

pracovnom priestore

4. Zoznam 

nebezpečenstiev 

doplňte zelenou farbou 

o odborné odporúčania 

zo zdroja 1 

• Ucelený zoznam 

zobrazujúci 

nebezpečenstvá 

červenou farbou a

odborné 

odporúčania pre 

lepšiu bezpečnosť 

zelenou farbou 

• Závery predložte 

rodine, priateľovi 

alebo 

spolupracovníkovi 

• Odpovedzte na ich 

otázky a získajte

spätnú väzbu



NEBEZPEČENSTVÁ ODPORÚČANIA
ZNEČISTENÉ A ŠMYKĽAVÉ PODLAHY

Príčiny: rozptýlené materiály, rozliate kvapaliny,  

predmety na podlahe, káble 
Dôsledky: pošmyknutie, pády, zlomeniny, vyvrtnutie 

Podlahy vyrobené z protišmykových, umývateľných, netoxických materiálov s vhodným sklonom, 
odtoky chránené nerezovými krytmi zo sieťoviny. Čistenie a likvidácia predmetov na určených 
miestach. Ergonomická obuv s protišmykovou podrážkou. Rebríky namontované na stabilnom 
povrchu, nikdy nepoužívať najvyššie priečky. 

POŠKODENIE ZMYSLOV

Príčiny: slabé alebo silné svetlo, hluk 

Dôsledky: obmedzené vizuálne schopnosti, 
obmedzené zorné pole, dočasná alebo trvalá strata 
sluchu, tinnitus, hypertenzia, poruchy spánku, 
podráždenosť 

Svetlá nad pracovným priestorom. Ochrana sluchu, ak hluk presahuje 85 dB.

MIKROKLÍMA A PRACH

Príčiny: nízke teploty, vlhkosť, malé čiastočky vo 
vzduchu 

Dôsledok: reumatizmus, ťažké dýchanie, choroby 
dýchacích ciest, bronchitída, astma 

Kontrola trvania expozície pri nízkych / vysokých teplotách, poskytovanie pravidelných prestávok, 
nosenie špeciálneho osobného ochranného odevu. Poznať únikové cesty pre chladiace jednotky a 
mrazničky. Dvere mrazničky sa otvárajú zvnútra, svietia, aby boli viditeľné pri zatvorených 
dverách. 

BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ

Príčiny: baktérie, vírusy, plesne, parazity 
Dôsledky: infekcie, alergické reakcie, otrava, poruchy 
trávenia 

Oboznámenie sa so správnou výrobnou praxou (GMP), správnou hygienou personálu, účinným 
čistením a dezinfekciou zariadení a pracovných povrchov. Osobné ochranné prostriedky, 
primerané školenie, očkovanie, lekárske kontroly. 

ELEKTRINA A POŽIAR

Príčiny: nesprávne nainštalované elektrické, plynové a 
dymové zariadenia, poruchy strojov, nesprávne 
používanie horľavých látok, prehriate tuky, nedbanlivá 
manipulácia s otvoreným ohňom Dôsledky: zásah 
elektrickým prúdom, požiar, popáleniny 

Suché ruky pri práci s  elektrickými strojmi, oprava nefunkčných strojov a elektrického vedenia  
iba odborníkom. Správne hasiace postupy: vzdialenosť 3 krokov; cikcakové údery od okraja ohňa 
smerom do stredu v smere vetra; okamžité odstránenie plynových fliaš a horľavých kvapalín; 
zatváranie okien a dverí; vodou hasiť  iba  pevnými horľavé látky; kvapaliny alebo elektrické 
vedenie je hasené penou, prachom, CO2. Popáleniny sa ochladia najmenej 15 minút; ak sú väčšie 
ako dlaň, povinná návšteva lekára. 

PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY

Príčiny: nesprávna komunikácia, nedostatok spánku, 
drogy 

Dôsledky: stres, narušenie všeobecnej pohody, zdravia 
a  bezpečnosti, násilie, obťažovanie, strata pozornosti 

Násilie medzi spolupracovníkmi hlásiť prevádzkovateľovi alebo zodpovednej organizácii. V práci 
sa nekonzumuje žiadny alkohol, drogy, lieky, ktoré majú vplyv na koncentráciu alebo mobilitu. 
Fajčenie sa tiež neodporúča, ovplyvňuje koncentráciu a zvyšuje riziko požiaru. Všeobecný 
blahobyt zamestnancov sa odráža v produktivite, kvalite a bezpečnosti práce. 

ZDROJ 3



L E KC I A 3 :  NÁSTROJE A VYBAVENIE ( 2  H O D I N Y )

TÉMY CIELE MATERIÁLY POSTUP VÝSLEDKY VYHODNOTENIE

• Ostré a špičaté

predmety 

• Horúce predmety, 

povrchy a látky 

• Stroje a kolízie 

• Pracovné 

vybavenie

• Nebezpečné 

chemikálie 

• Ťažké bremená, 

dlhé státie a 

opakujúce sa 

pohyby 

• Prehĺbiť 

vedomosti o 

najbežnejších 

nebezpečenstvách 

v pracovnom 

procese 

• Rozvíjať 

schopnosti 

zlepšovať 

pracovný proces 

• Zdroj 4

• SAFE2FOOD 

digitálna 

platforma

• SAFE2FOOD

súhrnná správa

1. Štúdium zdroja 2

2. Pozerajte videá na 

digitálnej platforme 

3. Červenou farbou 

doplňte zoznam o 

chýbajúce riziká zo 

zdroja 2, ktoré sa 

vyskytujú v pracovnom 

priestore

4. Zelenou farbou 

doplňte zoznam 

nebezpečenstiev o 

odborné odporúčania 

zo zdroja 2

• Ucelený zoznam 

zobrazujúci riziká 

červenou farbou a

odborné 

odporúčania pre 

lepšiu bezpečnosť 

zelenou farbou 

• Závery predložte 

rodine, priateľovi 

alebo 

spolupracovníkovi 

• Odpovedzte na ich 

otázky a získajte

spätnú väzbu



NEBEZPEČENSTVÁ ODPORÚČANIA
OSTRÉ PREDMETY

Príčiny: nože, krájače, čepele 

Dôsledky: porezanie, krvácanie, prepichnutie kože 

používanie  kovových rukavíc, kovových záster. Vždy krájať alebo rezať smerom  od tela. Čepele 
sú vždy čisté a ostré. Zvláštna pozornosť pri prvom a každom ďalšom nebezpečnejšom použití 
čepelí. 

HORKÉ PREDMETY, POVRCHY A LÁTKY 

Príčiny: rúry na pečenie, pekáče, varné platne, horúce 
oleje, horúce plnivá, para 

Dôsledky: popáleniny, tepelné kŕče 

Používanie žiaruvzdorných rukavíc. Bezpečné používanie otvoreného ohňa. Pri práci s horúcimi 
časťami strojového zariadenia buďte opatrní. Čistenie výhradne po ochladení povrchov. 

STROJE A KOLÍZIE

Príčiny: rotujúce časti stroja, nebezpečná jazda 
Dôsledky: poškodenie pokožky, zlomeniny, zachytenie 
osôb, zasiahnutie pracovníkov vymršteným 
produktom; kolízie na nakladacích plošinách, v 
skladoch 

Kontrola stavu strojov pred použitím. Pohyblivé časti strojov sú mimo dosahu. V prípade 
poškodenia a pred čistením musí byť stroj vypnutý. Aby ste sa vyhli kolíziám, mali by ste nosiť 
jasné farby.

PRACOVNÉ ZARIADENIE 

Príčiny: nepoužívaný, znečistený, nesprávne používaný 
riad 

Dôsledky: konkrétne krátkodobé a dlhodobé úrazy 

Pracovné vybavenie z netoxických, nehrdzavejúcich, hladkých materiálov; samostatné miestnosti 
na ich čistenie, umývanie a dezinfekciu. Priamy kontakt s holými rukami je minimalizovaný 
používaním rukavíc na rezanie, porciovanie, orezávanie, spracovanie surového mäsa, čistenie 
zeleniny. Používanie špeciálnych rukavíc (čistiace rukavice, rukavice odolné voči teplu, rukavice z 
kovovej sieťoviny a rukavice odolné voči chladu). Medzi pracovné odevy patria nohavice, tričká, 
pokrývky hlavy, bavlnené, plastové a drôtené zástery, protišmyková gumová ortopedická obuv, 
obuv s ochranným kovovým uzáverom. Pracovný odev je svetlý, pevný, bez gombíkov a vreciek, 
úplne zakrýva osobné oblečenie. 

NEBEZPEČNÉ CHEMIKÁLIE

Príčiny: dezinfekčné prostriedky, kvapaliny v 
chladiacich systémoch, oleje, hydraulické kvapaliny, 
odpadové vody s rozpustenými chemikáliami, 
neopatrné používanie chemikálií 

Dôsledky: otrava, popáleniny, dýchacie ťažkosti, 
alergické reakcie, poškodenie životného prostredia 

Používanie rukavíc, ochranných okuliarov a čižiem; byť oboznámený s pokynmi alebo s 
bezpečnostným listom dodaným s chemikáliou. Ak sa vyskytnú zmeny na koži alebo dýchacie 
ťažkosti, vyhľadať  lekára. V prípade požitia chemikálie piť veľa vody (nie mlieko), návšteva lekára 
a ukázať lekárovi obal. Čistiace prostriedky a čistiace potreby skladovať  v samostatných 
priestoroch. Nebezpečné látky nahradiť menej nebezpečnými. Personál údržby je preškolený a
informovaný o chemikáliách používaných pri práci. 

ŤAŽKÉ ZAŤAŽENIE, DLHÉ STÁTIE A OPAKUJÚCE SA 
POHYBY 
Príčiny: dlhodobé nesprávne zdvíhanie bremien, 
státie, rýchle pracovné tempo
Dôsledky: poškodenie chrbtice, problémy 

pohybového aparátu a kardiovaskulárneho systému

Zdvíhanie, správne prenášanie ťažkých bremien: chodidlá v šírke bokov, rovná chrbtica, predmet 
čo najbližšie k telu, pomalé zdvíhanie, rotácia celého tela, hlava a ramená v priamke, pomalý drep 
a spúšťanie bremena. Bremeno sa nikdy nezdvíha v sede. Ak je to možné, náklad sa namiesto 
prenášania tlačí. 

ZDROJ 4



L E KC I A 4 :  M O J E  P R A C O V I S KO  ( 2 H O D I N Y )

TÉMY CIELE MATERIÁLY POSTUP VÝSLEDKY VYHODNOTENIE

• Bezpečnosť pri

prácI v osobnom 

pracovnom

priestore

• Rozpoznať všetky 

potenciálne riziká 

v osobnom 

pracovnom 

priestore 

• Navrhnúť 

vylepšenia pre 

lepšiu bezpečnosť 

práce na 

pracovisku 

• Zdroj 5

• Zoznam cieľov

• Zoznamy 

nebezpečenstiev

1. Skontrolujte zoznam 

nebezpečenstiev

2. Vložte 

nebezpečenstvá a

odporúčania do 

zoznamu osobného 

pracovného 

priestoru 

3. Skontrolujte ciele

4. Uveďte zoznam 

nových vedomostí a 

zručností 

• Zoznam úspechov 

• Zoznam 

nebezpečenstiev a

odporúčaní pre 

osobný pracovný 

priestor

• Závery predložte 

rodine, priateľovi 

alebo 

spolupracovníkovi 

• Odpovedzte na ich 

otázky a získajte

spätnú väzbu

• Porovnajte 

zoznam 

nebezpečenstiev 

pri práci so 

spolupracovníkmi 

• Kontrola zoznamu 

učebných cieľov a 

nových vedomostí 

a zručností 



Môj pracovný priestor

Varná plocha: 
ochranné rukavice 

ZDROJ 5

Dodávka: kolízie, 

ťažké bremená 

Pravidelne znečistené 
podlahy: čistenie

Hygiena: umývanie 
rúk

Mrazničky: 
ochranný odev 

Hluk: ochrana sluchu 


