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  Ústav experimentálnej endokrinológie  SAV, Vlárska 3, Bratislava  
 
   Základné zásady práce v laboratóriách. 
 
Pre bezpečnú prácu v chemických, biochemických, fyzikálno-chemických,  biologických a i.  
laboratóriách platia ustanovenia STN 01 8003. Zamestnanci vykonávajúci činnosť v týchto 
laboratóriách musia byť s týmto predpisom riadne a preukázateľne oboznámení. 
 
Pracovné priestory a vybavenie laboratórií 
 
Laboratórne práce sa môžu vykonávať len v miestnostiach, ktoré boli k tomuto účelu 
schválené príslušnými orgánmi (podľa platnej legislatívy).  
 
a) pracovné stoly v chemických laboratóriách musia byť z nehorľavého a chemicky 

odolného materiálu,  
b) digestory musia byť vybavené samostatným spoľahlivo fungujúcim odťahom splodín, 
c) východy z laboratória, únikové cesty a spojovacie komunikácie musia byť riešené tak, 

aby umožňovali spoľahlivý únik v prípade nebezpečenstva,  
d) laboratóriá musia byť vybavené dostatočným počtom vhodných hasiacich prístrojov, 
e) laboratóriá musia byť vybavené dostatočným počtom vhodných ochranných 

prostriedkov (ochranné štíty, okuliare, gumové rukavice a pod.), podľa druhu 
vykonávanej práce a druhu používaných nebezpečných chemických látok a zmesí,  

f) laboratóriá musia byť v dostatočnej miere vybavené vhodnými pomôckami pre 
poskytovanie prvej pomoci (pri poleptaní, popálení a pod.) – lekárničky prvej pomoci, 

g) laboratóriá musia byť vyznačené príslušnými výstražnými, zákazovými, príkazovými a 
informačnými symbolmi, v zmysle príslušného predpisu (NV SR č. 387/2006 
o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (príp. 
STN EN ISO 7010), 

h) hlavný uzáveru vody musí byť označený a priestor ľahko prístupný, 
i) hlavný bezpečnostný vypínač elektrického rozvodu ak je v laboratóriu musí byť výrazne 

označený príslušným symbolom, 
j) laboratóriá musia byť vybavené vhodnými hygienickými potrebami. 
  
Skladovanie chemikálií 
a) chemikálie musia byť skladované v pôvodných obaloch od výrobcu, označených 

presným názvom, množstvom, koncentráciou,  výstražným piktogramom upozorňujúcim 
na hroziace nebezpečenstvo, výstražným slovom („nebezpečenstvo, pozor“), 
výstražným upozornením (H vety), bezpečnostným upozornením (P vety) 

b) látky, ktoré reagujú so sklom (napr. kyselina fluorovodíková), sa musia uzatvárať     
v nádobách z umelých hmôt,   

c) látky, ktoré sa svetlom rozkladajú, musia byť uchovávané v nádobách z tmavého skla, 
d) nádoby s kvapalinami treba chrániť pred účinkami slnečného žiarenia, 
e) nádoby s agresívnymi látkami nesmú byť skladované vo výške väčšej ako 165 cm,  
f) horľaviny a toxické látky musia byť skladované podľa osobitných bezpečnostných 

predpisov 
 

Laboratóriá 
a) v laboratóriách musí byť udržiavaná čistota a poriadok, zariadenia musia byť udržiavané 

v bezpečnom, prevádzky schopnom stave, 
b) v laboratóriu sa smú vykonávať len práce schválené vedúcim zamestnancom, 
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c) laboratórne sklo sa nesmie používať na jedlo, pitie a na prechovávanie potravín; takisto 
nádoby určené pre požívatiny sa nesmú používať na prácu s chemickými látkami a 
prípravkami, 

d) v chladničkách určených pre chemické látky a prípravky sa nesmú ukladať potraviny, 
e) ak to charakter práce vyžaduje, musia zamestnanci používať pridelené osobné ochranné 

pracovné prostriedky (OOPP),  
f) do odpadového potrubia je zakázané vylievať rozpúšťadlá, ktoré sú vo vode 

nerozpustné, jedy, látky výbušné, koncentrované kyseliny a lúhy, 
g) zamestnanec, ktorý posledný opúšťa laboratórium je povinný sa presvedčiť, či sú 

uzavreté všetky prívody el. energie, vody a či je pracovisko v bezpečnom a požiarne 
nezávadnom stave, 

h) pri práci na laboratórnych odstredivkách sa musí postupovať podľa návodu výrobcu, 
vzorky musia byť bezpečne upnuté a odstredivka chránená krytom, 

ch) pri práci s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami treba dbať, aby nedochádzalo 
k styku týchto látok s pokožkou, sliznicou a dýchacími cestami, riadiť sa pokynmi 
bezpečnej práce z kariet bezpečnostných údajov, 

i) manipulácia s dráždivými, zapáchajúcimi alebo s jedovatými plynmi je povolená len 
v digestore so zapnutým odťahom, 

j) pri prenášaní nádob so žieravinami, jedmi, alebo zdraviu škodlivými látkami je nutné 
postupovať nanajvýš opatrne, nádobu nedržať za hrdlo, ktoré sa môže odtrhnúť, ale za 
spodný okraj nádoby, 

k) pri rozliatí horľaviny je nutné okamžite zhasnúť kahan, vypnúť elektrický prúd mimo 
laboratória (istič), vyhlásiť zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, 

l) rozliatu horľavinu treba vsiaknuť do porézneho materiálu, ktorý sa odnesie na bezpečné 
miesto, kovový kontajner (OLLO) mimo budovy, 

m) nepolárne rozpúšťadlá, ktoré sa rozlejú na podlahu z PVC, sa nesmú roztierať, je 
nebezpečenstvo vzniku statickej elektriny,  

n) na všetkých pracoviskách, kde sa pracuje s horľavými látkami, musí byť viditeľne 
umiestnená výstražná tabuľa „prevádzka so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru“ 

o) na všetkých  pracoviskách treba dodržiavať „Prevádzkový poriadok“ a „Havarijný plán“ 
ktorý je špecifický pre každý typ pracoviska  a je umiestnený na každom pracovisku  na 
prístupnom a viditeľnom mieste, /zodpovední vedúci laboratórií/, 

p) fľaše so stlačeným plynom musia byť umiestnené na bezpečnom mieste, chránené     
proti prevrhnutiu (pevne upevnené k stene) a pred účinkami slnečného žiarenia,     
minimálne 3 m od otvoreného ohňa alebo 1 m od výhrevného telesa. Množstvo     
tlakových fliaš na jednom pracovisku je: 2 tlakové fľaše, ktoré sú v prevádzke a 2     
zásobné, celkove v budove maximálne 15 fliaš. 

r) treba dbať na nezávadnosť všetkých elektrických zariadení a zistené závady treba 
ihneď  hlásiť príslušnému vedúcemu oddelenia, 

 
ZAKAZUJE SA!  
 uskladňovať v miestnosti väčšie množstvo horľavých látok a kvapalín I. a II. triedy 

nebezpečnosti ako je nevyhnutné k práci.  
 rádioaktívny, chemický, biologický odpad umiestniť do iných nádob a priestorov ako sú 

na to určené, 
 vylievať rádioaktívny a chemický odpad do vodovodov, kanalizácie, 
 vzdialiť sa z pracoviska pri práci s horľavými látkami, tak aby prístroje a iné zariadenia 

boli v prevádzke bez dozoru,   
 fajčiť, užívať alkohol, psychotropné a iné omamne látky v priestoroch zamestnávateľa. 
 zapratávať únikové cesty, prístup k prenosným hasiacim prístrojom, prostriedkom 

požiarnej ochrany a k lekárničkám.  
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Práca s toxickými a veľmi toxickými látkami a inými nebezpečnými chemickými 
látkami 
Pri práci a skladovaní toxických látok a zmesí a veľmi toxických látok a zmesí je organizácia 
povinná zvlášť zodpovedne dodržiavať príslušné predpisy v zmysle Nariadenia vlády SR 
č.355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov. 
 
1) Miestnosť, v ktorej sa skladujú toxické látky a zmesi, alebo veľmi toxické látky a zmesi, 

musí byť uzamknutá, zabezpečená proti vlámaniu a nesmú sa v nej skladovať 
 a) humánne lieky, veterinárne lieky a liečivá, 
 b) omamné látky, psychotropné látky a zmesi, 
 c) potraviny, 
 d) krmivá, 
 e) výbušné látky a zmesi, 
 f) horľavé látky. 
2) Veľmi toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti s inými látkami 

a zmesami, ktoré nie sú toxické, s výnimkou látok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), 
len za predpokladu, že sú uložené v uzamknutej schránke určenej výhradne na 
skladovanie veľmi toxických látok a zmesi. S toxickými látkami a zmesami sa môžu 
veľmi toxické látky a zmesi skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke, 
ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie, alebo zámena, 
ak takýto spôsob skladovania schválil príslušný úrad verejného zdravotníctva. 

3) Toxické látky a zmesi možno skladovať v jednej miestnosti, prípadne v jednej schránke 
s látkami, alebo zmesami, ktoré nie sú toxické, s výnimkou látok uvedených v odseku 1 
písm. a) až f), ak sú uložené oddelene a je vylúčené ich vzájomné škodlivé pôsobenie, 
alebo zámena. 

4) Toxické látky a zmesi a veľmi toxické látky a zmesi umiestnené v cisternách, 
v obdobných veľkokapacitných kontajneroch, alebo v obaloch možno skladovať 
v uzavretých priestoroch zabezpečených proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, 
proti škodlivému pôsobeniu týchto látok a prípravkov na okolie a proti vniknutiu 
nepovolaných osôb do týchto priestorov. 

5) Veľmi toxické látky a zmesi možno vydávať zo skladu len zodpovedným zamestnancom.  
ktorý riadi práce s veľmi toxickými látkami a zmesami. Nepoužité veľmi toxické látky a  
zmesi sa musia po ukončení práce s nimi vrátiť do skladu. Množstvo veľmi toxických 
látok a zmesi sa musí evidovať spôsobom, ktorý zaručí spoľahlivú evidenciu záznamov 
o každom príjme a výdaji týchto látok a zmesi. 

 
Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť 

 Zdravotná spôsobilosť na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami sa 
preukazuje výsledkami preventívnej vstupnej lekárskej prehliadky zamestnancov, 
periodickými preventívnymi lekárskymi prehliadkami vo vzťahu k práci. 

 
Požiadavky na odbornú spôsobilosť 

 Odbornú spôsobilosť je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo 
úspešné vykonanie skúšky. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej 
spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti  na prácu s veľmi toxickými látkami 
a zmesami a toxickými látkami a zmesami vydá úrad verejného zdravotníctva na základe 
žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti 
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Povinnosti pracovníkov v prípade úrazu, požiaru  
 Bezprostredný svedok úrazu ihneď poskytne poranenému prvú pomoc, podľa druhu 

úrazu /Traumatologický plán/, podľa potreby privolá rýchlu zdravotnícku pomoc a 
následne zabezpečí prevoz postihnutého do nemocnice. Nikdy nie opačne!  
Rýchla lekárska pomoc - t. č.:  150 . 

 Pri vzniku požiaru treba ihneď pristúpiť k haseniu pomocou hasiacich prístrojov 
nachádzajúcich sa na pracoviskách. 

 Treba vypnúť elektrické prístroje a zariadenia, ktoré sú v prevádzke.  
 Z blízkosti požiaru odstrániť výbušné a horľavé látky. 
 Privolať hasičov tel. č. 155  
 Do príchodu hasičov vykonávať záchranné a hasiace práce vlastnými silami a 

prostriedkami. 
 Integrovaný záchranný systém tel. č. 112. 
 
 
 
               ..................................... 
        Ing. Štefan Zorad, CSc. 
            riaditeľ ÚEE SAV 
 
V Bratislave 24.11.2014  
 
Vypracovala: Gizela Gajdošíková, technička BOZP    


