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Informácia o e-learningovom kurze 

Práca s chemickými látkami 

Legislatívny základ: Zákon NR SR  č. 67/2010 Z. z., Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z., Zákon NR SR č. 

124/2006 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. 

Cieľová skupina 

Všetci zamestnanci zamestnávateľa, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s chemickými 

látkami na pracovisku, manipulujú s nimi, pracujú s nimi, skladujú ich alebo ich používajú akýmkoľvek iným 

spôsobom. 

Toto oboznámenie „Práca s chemickými látkami“ nenahrádza legislatívne školenie „Práca s veľmi toxickými 

látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami“ podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. 

Popis školenia/kurzu 

Školenie je rozdelené do ôsmych kapitol, pričom každá kapitola obsahuje samostatné celky. Účelom 

školenia je zabrániť poškodeniu zdravia zamestnanca pri kontakte s chemickými faktormi. Školenie 

oboznamuje zamestnanca o základných pojmoch na pochopenie danej problematiky, o zdravotných 

účinkoch chemických faktorov na organizmus, o povinnostiach zamestnávateľa, o zásadách prevencie a 

účinných opatreniach na predchádzanie negatívneho vplyvu chemických látok, o spôsoboch získavania 

informácií o chemických látkach a nutnosti poznania týchto informácií, o skladovaní chemických látok 

a postupoch v prípade úniku. 

Štruktúra kurzu 

Kurz je zostavený z kapitol, ktoré vysvetľujú jednotlivé témy ako kombinácia textu, videoukážok a zvuku. K 

dispozícii je tiež súvisiaca platná legislatíva a ďalšie súvisiace informácie. 
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Doklad o školení: Záznam o oboznámení zamestnanca 


