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Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine vykonal na vybraných 

pracoviskách JLF UK v Martine štátny zdravotný dozor. Pri predmetnom štátnom zdravotnom 

dozore boli zistené nedostatky a RÚVZ so sídlom v Martine  vyzval JLF UK v Martine  

k predloženiu termínov na ich odstránenie. Na zabezpečenie splnenia opatrení   

 

p r i k a z u j e m 
 

všetkým vedúcim ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových zariadení  JLF UK 

v Martine zabezpečiť  zber informácií, ktoré sú potrebné k spracovaniu podkladov pre 

povoľovaciu činnosť na RÚVZ so sídlom v Martine. 

 

1. Na všetkých pracoviskách JLF UK kde sa pracuje s chemickými látkami (CHL) 

bezodkladne: 

a) spracovať zoznam používaných CHL (príloha 1, ktorú je potrebné aktualizovať, t.j. 

doplniť resp. vymazať neaktuálne CHL), 

b) aktualizovať Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) od všetkých CHL používaných na 

pracovisku (KBU je potrebné evidovať v písomnej, resp. elektronickej podobe), 

c) predložiť ročnú spotrebu nebezpečných chemických látok T+, K a M (príloha 3), 

d) uviesť spôsob skladovania nebezpečných chemických látok (príloha 4),     

e) pripraviť autorizovanú evidenciu spotreby nebezpečných CHL (príloha 1), 

f) spracovať časové snímky expozície faktorom práce a pracovného prostredia (príloha 6), 

pričom časové snímky musia zohľadniť aj prácu s biologickými materiálmi s uvedením 

druhu materiálov ako aj doby expozície. 

Z:  všetci vedúci ústavov, informačných pracovísk a účelových zariadení  JLF UK   

 (vedúci kliník v UNM spracujú len podklady k bodom  c, d, e) 

 T:   30. 9. 2012 

 

2. V záujme vyriešiť kategorizáciu prác zamestnancov s výkonom práce v UMN je nutné 

bezodkladne zabezpečiť jednoznačný popis prác v rámci časovej snímky expozície zo 

strany zamestnancov, aby bolo možné posúdiť pôsobenie faktorov práce a pracovného 

prostredia na zamestnancov počas prác vykonávaných v rámci pedagogickej činnosti.  

Súčasne je potrebné uviesť, ktorí zamestnanci sú v rámci výkonu práce v UMN zaradení 

do rizikových kategórií, za aké rizikové faktory a uviesť v časovej snímke, či pôsobenie 

faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré viedli k vyhláseniu rizikových prác pôsobia 

na zamestnanca aj počas výkonu pedagogických činností.  

 V tejto súvislosti je potrebné: 

a) spracovať časové snímky expozície faktorom práce a pracovného prostredia* (príloha 7)  

Z:   vedúci kliník a ústavov JLF UK v UNM 

T:  30. 9. 2012 

 

Poznámka*: 

* Časové snímky sú upravené tak, aby z nich bolo zrejmé aký podiel úväzku tvorí práca 

pre JLF UK a aký podiel pre UMN a či sú zamestnanci v rámci pracovného pomeru 

s UNM zaradení do rizikovej kategórie 3 alebo 4 
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* K časovým snímkam je vypracovaný a poskytnutý podrobný návod na vyplnenie 

* V časovej snímke je potrebné uviesť, či pôsobenie faktorov práce a pracovného 

prostredia, ktoré viedli k vyhláseniu rizikových prác pôsobia na zamestnanca aj počas 

výkonu pedagogických činností 

 

 Keďže niektoré pracoviská požadované údaje už čiastočne spracovávali, budú tieto 

pracoviská predkladať len doplňujúce informácie. Zároveň budú pracoviskám k dispozícii 

všetky nevyhnutné podklady (tabuľky, ktoré treba vyplniť, vzory a manuál na ich vyplnenie, 

zoznam CHL a CHP – príloha č. 8).  

 

 

 

V Martine dňa 24. júla  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr.  Ján   D a n k o,  CSc., v. r. 

dekan JLF UK 

 
 
 

 
 
 
 

 


