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Informácia o e-learningovom kurze

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - vedúci zamestnanci
Legislatívny základ: Ústava Slovenskej republiky, Zákonník práce, Zákon č. 124/2006 Z. z.
Ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci zabezpečuje zamestnancom Ústava SR (čl. 36)!
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú
pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov.
Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok je
rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Znalosť právnych
predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a
trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov.
V zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pravidelne, zrozumiteľne a
preukázateľne oboznamovanie každého zamestnanca s podmienkami BOZP.
Zamestnanec má povinnosť sa zúčastňovať na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom
zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu znalostí.
Cieľová skupina:
Určení vedúci zamestnanci zamestnávateľa pre vstupné a opakované školenia v oblasti BOZP.
Popis školenia (kurzu):
Školenie oboznamuje s významom uplatňovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, základnými
legislatívnymi požiadavkami, uvádza zásady pre zaistenie bezpečnosti, praktické ukážky vhodných riešení,
informuje o možných ohrozeniach a dôsledkoch ich pôsobenia. Obsah školenia je zostavený s ohľadom na
významnú rolu, ktorú majú vedúci zamestnanci v oblasti zaisťovania BOZP. Vysvetľuje základné
povinnosti, úlohy a zodpovednosti, ktoré prislúchajú vedúcim zamestnancom z titulu ich pracovnej pozície.
Štruktúra kurzu:
Kurz je zostavený z kapitol, ktoré vysvetľujú jednotlivé témy. V kurze sú priebežne zaradené otázky, ktoré
u študujúceho preverujú správne pochopenie poskytnutých informácií. Kurz je zostavený ako kombinácia
textu, animácií, videoukážok a zvuku. K dispozícii je tiež súvisiaca platná legislatíva, príp. ďalšie súvisiace
informácie.
Obsah (kapitoly):












Základné informácie k BOZP
Zabezpečovanie BOZP
Mimoriadne a tiesňové situácie
Spôsobilosť na prácu
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Bezpečnostné a zdravotné značenie
Pracoviská a priestory zamestnávateľa
Pracovisko s počítačom
Pracovné prostriedky
Manipulácia s bremenami
Skladovanie










Prenosné rebríky a schodíky
Motorové vozidlá
Elektrické zariadenia
Nebezpečné látky a zmesi
Úrazy a nebezpečné udalosti
Vyhradené technické zariadenia
Psychická záťaž, stres
Štátne orgány dozoru

Trvanie: minimálne 2,5 hod.
Overenie vedomostí: Záverečný test
Doklad o zaškolení: Záznam o oboznámení zamestnanca
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