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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej LF UK v Martine (ďalej aj „JLF 

UK“) a po prerokovaní vo Vedení Jesseniovej LF UK v Martine dňa 16. mája 2016  

 

prikazujem: 

 

1. Zabezpečiť riadnu evidenciu príjmu, skladovania, výdaja, spotreby a likvidácie 

chemických látok a chemických prípravkov (CHLP), pričom: 

a)  pri príjme zaevidovať najmä druh, množstvo, dátum, meno a priezvisko osoby 

zodpovednej za evidenciu CHLP na pracovisku;  výkonom uvedenej činnosti poveriť  

odborne spôsobilého a kvalifikovaného zamestnanca pracoviska; 

Množstvo veľmi toxických látok a zmesí evidovať spôsobom, ktorý zaručí spoľahlivú 

evidenciu záznamov o každom príjme a výdaji týchto látok a zmesí.  

b)  CHLP skladovať predpísaným spôsobom (podľa druhu) a v osobitne vyčlenených 

priestoroch,  ku ktorým bude mať prístup len odborne spôsobilá osoba zodpovedná za 

evidenciu CHLP na pracovisku; 

c)  pri výdaji CHLP zaevidovať druh, množstvo, dátum, meno a priezvisko osoby, ktorá 

CHLP prevzala v súvislosti s plnením úloh; zamestnanec, ktorý s CHLP bude 

pracovať, je povinný viesť laboratórny denník v súlade so správnou 

laboratórnou/klinickou praxou; 

Veľmi toxické látky a zmesi možno vydávať zo skladu len na žiadanku podpísanú 

zamestnancom, ktorý riadi práce s veľmi toxickými látkami a zmesami. Nepoužité 

veľmi toxické látky a zmesi sa musia po ukončení pracovnej zmeny vrátiť do skladu. 

d)  priebežne kontrolovať spotrebu CHLP dokladovaním záznamu štúdie, 

resp. konkrétnym výstupom (publikácia, priebežná/ročná/záverečná správa ...); 

e)  zabezpečiť správny systém likvidácie CHLP; na pracovisku vyhradiť priestor na 

odkladanie nespotrebovaných CHLP; dekanát zabezpečí odvoz a likvidáciu 

nespotrebovaného CHLP minimálne 1x ročne.  

Zodpovední: všetci vedúci pracovísk a účelových zariadení 

Termín: ihneď a trvalý 

 

2. Zabezpečiť vedenie osobnej spotreby karcinogénnych a mutagénnych látok na každom 

pracovisku (za účelom zistenia osobnej expozície jednotlivých zamestnancov - eviduje sa 

40 rokov).  

Zodpovední: všetci vedúci pracovísk a účelových zariadení 

Termín: ihneď a trvalý 
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3. CHLP je potrebné evidovať podľa označenia uvedeného v prílohe č. 1 tohto príkazu. 

Zodpovední: všetci vedúci pracovísk a účelových zariadení 

Termín: ihneď a trvalý 

 

4. CHLP objednávať len v primeranom množstve tak, aby ich nákup bol efektívny 

a nedochádzalo k expirácii (nevytvárať rozsiahle skladové zásoby). CHLP používať 

výhradne na účel, za ktorým boli obstarané. 

Zodpovední: všetci vedúci pracovísk a účelových zariadení 

Termín: ihneď a trvalý 
 

5. Vypracovať podrobný  manuál jednotného vedenia skladového hospodárstva CHLP, 

podľa ktorého sa následne zosúladí činnosť pracovísk. 

Zodpovedná: Ing. Ľubica Červeňová 

Termín: 30.6.2016 

 

6. Zabezpečiť vypracovanie prevádzkových poriadkov pracovísk. 

Zodpovední: všetci vedúci pracovísk a účelových zariadení 

Termín: 31.10.2016 

 

 

Za neefektívne objednávanie, ako aj za príjem, skladovanie, výdaj a spotrebu CHLP bez 

potrebnej dokumentácie bude voči vedúcemu zamestnancovi vyvodená osobná zodpovednosť. 

 

V Martine, 16. mája 2016 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 
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Príloha č. 1 

 

Označenie chemických látok a chemických prípravkov 

 

Označenie toxicity chemických látok (v zmysle NV SR č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov) 

1. akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,  

2. akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331, 

3.  toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným 

upozornením H370, alebo  

4. toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1 s výstražným 

upozornením H372  

 

Označenie karcinogenity chemických látok (v zmysle Nariadenia ES č. 1272/2008 o 

klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a doplnení  a  NV SR. č 356/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov) 

a) karcinogénny faktor kategórie 1A alebo kategórie 1B s výstražným upozornením  H350 

b) karcinogénny faktor kategórie 2 s výstražným upozornením  H351 

 

Označenie mutagenity chemických látok (látok (v zmysle Nariadenia ES č. 1272/2008 o 

klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a doplnení  a  NV SR. č 356/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov) 

a) mutagénny faktor kategórie 1A alebo kategórie 1B s výstražným upozornením  H340 

b) mutagénny faktor kategórie 2 s výstražným upozornením  H341 

 

Označenie reprodukčnej toxicity chemických látok  (v zmysle Nariadenia ES č. 1272/2008 

o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene a doplnení) 

a)  reprodukčná toxicita kategórie 1A alebo kategórie 1B s výstražným upozornením  H360 

b)  reprodukčná toxicita kategórie 2  s výstražným upozornením  H361 

 

 

 


