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Cieľ
informovať všetkých zamestnancov o:

1. preventívnych opatreniach navrhnutých na 
predchádzanie expozícii alebo zníženie 
expozície zamestnancov jedovatým 
chemickým látkam 

2. systéme evidencie a uskladnenia jedovatých 
chemických látok

3. postupoch práce a spôsoboch správania sa, 
ktoré musia zamestnanci dodržiavať v záujme 
vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných 
zamestnancov na pracovisku 

4. opatreniach a postupoch ktoré sa budú
aplikovať v prípade nepredvídanej udalosti



Cieľ

Používať chemické látky tak, aby minimalizovali možné riziká
pre ľudí a životné prostredie. Je preto dôležité, aby každý, kto 

príde do kontaktu s chemickou látkou mal dostatočné
informácie o jej vlastnostiach a o podmienkach bezpečného 

zaobchádzania s chemickou látkou.    



Preventívne opatrenia na predchádzanie expozícii 
alebo zníženie expozície zamestnancov 

jedovatým chemickým látkam

- Prevádzkový poriadok pre prácu s nebezpečnými chemickými látkami

- Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s nebezpečnými 
chemickými faktormi

- Nevyhnutnou podmienkou fungovania je zásada, že zamestnanci poznajú vlastnosti 
a účinky nebezpečných chem. látok, s ktorými prichádzajú do kontaktu 

- Aktívne sa obmedzuje počet zamestnancov, ktorí budú pracovať s jedovatými 
látkami

- Zavádza sa centrálne uskladnenie a už rok funguje evidencia jedovatých a 
karcinogénnych látok   

- Laboratória, by okrem množstva potrebného na prácu nemali samostatne skladovať
žiadne jedovaté chemické látky 

- Použitie jedovatej alebo karcinogénnej látky sa nahradí menej nebezpečným 
ekvivalentom – upraví sa pracovný postup, ak je to možné



-Navažovanie práškových foriem týchto látok v digestore 
(RIP číslo dverí )
- používanie ochranných prostriedkov pri práci 

-Skladovanie v uzamykateľnej skrinke – za kľuč ako aj za 
evidenciu spotreby je zodpovedný jeden pracovník
ustanovený vedúcim.

Na obale každej nebezpečnej chemickej látky musí byť
uvedený:

• názov látky 
• výstražný symbol 
• údaj o hmotnosti alebo objeme 
• R-vety a S-vety resp. H-vety

Zoznam symbolov R a S viet umiestniť v blízkosti skrinky 
pripadne vo vnútri skrinky 



R-vety (risk statements)
S-vety (safety statements)

Nájdete ich na každom balení chemikálií
zakúpenom do roku 2010: 

Čo znamenajú? 

R vety – špecifické riziko, ktoré upozorňuje 
na nebezpečné vlastnosti chemickej látky

S vety – obsahujú jednoduchý návod na 
bezpečné používanie chemickej látky   



• R20 Škodlivý pri vdýchnutí
• R21 Škodlivý pri kontakte s pokožkou
• R22 Škodlivý po požití
• R23 Jedovatý pri vdýchnutí
• R24 Jedovatý pri kontakte s pokožkou
• R25 Jedovatý po požití
• R26 Veľmi jedovatý pri vdýchnutí
• R27 Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou
• R28 Veľmi jedovatý po požitíS21 Pri používaní nefajčite

• S22 Nevdychujte prach
• S23 Nevdychujte plyn / dym / pary / aerosóly
• S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou
• S25 Zabráňte kontaktu s očami
• S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s 

veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
• S27 Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev
• S28 Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým 

množstvom ... (bude špecifikované výrobcom)
• S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete



GHS

• Globálny Harmonizovaný Systém 
klasifikácie a označovania chemických
látok v platnosti od 1.1.2009

• Výrobcovia chemických látok musia do 
1.1.2011 implementovať GHS- EÚ. 





Akrylamid / T

• R 20/21-25-36/38-43-45-46-48/23/24/25-62

R 20/21 – škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou 
H332, H312 – akútna toxicita kategória 4, dermálna exp., inhalačná expozícia
R 25 – jedovatý po požití
H301 – akútna toxicita kategória 4, orálna expozícia
R 36/38 – Dráždi oči a pokožku 
H319, H315 – podráždenie očí kategória 2, podráždenie pokožky – kategória 2 
R 43 – môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
H317- senzibilizácia pokožky, kategória 1
R 45 – môže spôsobiť rakovinu
H350 – kancerogenita, kategória 1A  1B
R 46 – môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie
H340 – mutagenicita pre zárodočné bunky, kategória 1A  1B
R 48/23/24/25 – jedovatý nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou 

expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití
R 62 – možné riziko poškodenia reprodukčnej schopnosti

• S 53-45
S 53 – zabráňte expozícií – pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami 
S 45 – v prípade nehody alebo ak sa necítite dobe okamžite vyhľadajte lekársku pomoc 



Karta bezpečnostných údajov

• MSDS (material safety data sheet)
• Výrobca (dodávateľ)
• Identifikácia a popis rizika 
• Prvá pomoc pri kontakte s jedovatou látkou 
• Ako zasiahnuť v prípade požiaru  
• Čo robiť v prípade nepredvídateľnej udalosti (rozliatie)
• Ako bezpečne narábať s látkou a ako ju uskladňovať
• Osobná ochrana (rukavice, ochranný odev, okuliare, 

respirátor) 
• Fyzikálne - chemické vlastnosti
• Chemická stabilita a reaktivita
• Toxikologické informácie
• Vplyv na životné prostredie
• Ako narábať s odpadom 
• Za akých podmienok transportovať



Evidencia prichádzajúcich 
chemických látok 

- od 1.1.2007 do 31.12.2010 sme zisťovali v procese 
objednávania chemikálií či je chemikália jedovatá.
Vyžadovalo sa, aby ste pri objednávaní zadali H-vety. 

- Podľa týchto údajov sme robili evidenciu prichádzajúcich 
jedovatých látok, ktoré sa uskladňujú v centrálnom sklade 
alebo v malých množstvách v jednotlivých laboratóriách
(malé množstvá potrebné na každodennú prácu). 

- Ostatné jedovaté a veľmi jedovaté látky sú uskladnené v 
centrálnom sklade jedovatých látok. 

- Dôležité je, že samotný odberateľ si v čase, keď látku 
objednáva uvedomí riziko a bude o ňom informovať
ostatných vo svojom laboratóriu    



Evidencia, uskladnenie a používanie 

jedovatých chemických látok
• Centrálny sklad jedovatých chem. látok sa nachádza na 

prízemí v rámci rádioizotopového pracoviska, je 
zabezpečený proti vlámaniu a má samostatný ventilačný 
systém. Sklad obsahuje okrem uzamykateľných plechových 
skriniek aj kombinovanú chladničku s mrazničkou, aby bolo 
zaistené správne uskladnenie všetkých jedovatých látok. 

• Certifikovaný digestor, ktorý je t.č. jediný schválený na 
prácu s jedovatými (karcinogénnymi a mutagénnymi) 
látkami sa nachádza v blízkosti skladu miestnosť č. . 

• Pri digestore sú váhy, ktoré a toto je teda priestor, kde je 
možné pracovať s práškovanými formami jedovatých látok 
alebo s prchavými jedovatými látkami.



V Bratislave od 31.12.2013 na obdobie jedného roka  
Zástupcovia laboratórií zodpovední za uskladnenie a evidenciu
jedovatých chemických látok (na návrh vedúcich laboratórií)

• Laboratórium diabetu – sekcia genetiky (D. Gašperíková)      A. Mitková
• Laboratórium diabetu – sekcia obezity (J. Ukropec)       J. Ukropec
• Lab. farmakologickej neuroendokrinológie (D. Ježová)        Ľ. Žilavá
• Laboratórium funkčnej neuromorfológie (A. Kiss) Ľ. Horvathová
• Laboratórium klinickej fyziológie (R. Imrich) M. Vlček
• Lab. molekulovej endokrinológie (J. Brtko) M. Danihelová
• Laboratórium neurohumorálnych regulácií (V. Štrbák)         J. Bakoš
• Laboratórium pre výskum stresu  (R. Kvetňanský) D. Janovová
• Laboratórium regulácie metabolizmu (Š. Zorad)  S. Zórad
• Laboratórium vývojovej genetiky  (R. Farkaš) M. Beňo

Títo zamestnanci 
vedú evidenciu a sú zodpovední za správne a bezpečné používanie 
jedovatých látok v jednotlivých laboratóriách 



Opatrenia a postupy aplikované v 
prípade nepredvídanej udalosti

• Jedovaté horľavé resp. výbušné látky sú uskladnené
oddelene od iných jedovatých látok

• Prevádzkový poriadok pre prácu s jedovatými látkami sa 
nachádza v každom laboratóriu.  

• Spilkleen Granules - SK 1 Typ: 7029 sú dostupné v každom 

laboratóriu pre prípad rozliatia jedovatej látky – kyseliny. Ide o sorbent s vysokou 
sorbčnou schopnosťou pre olej aj vodu. Je vhodný do vnútorných priestorov. 
Spilkleen Granules sú recyklovaným vedľajším výrobkom papierenského priemyslu. 
Nakoľko sa jedná o tepelne upravovanú usadeninu, je tento typ granúl celkom 
nehorľavý. 

• Každé laboratórium by malo mať respirátor, ktorý umožní

zodpovednému pracovníkovi odstrániť v prípade nepredvídateľnej udalosti  
nebezpečnú látku z pracovného prostredia bez ohrozenia vlastného zdravia. 

Jeden respirátor  je v centrálnom sklade jedov, a druhý v našom laboratóriu. 



Ďakujem za pozornosť


