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Zmluva o spolupráci 
č. Z–530/B/2022 

 

 

uzatvorená v zmysle ustanovení §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 
 
Zmluvná strana 1  Slovenské národné divadlo    
Sídlo    Pribinova 17, 819 01  Bratislava, SR 
Zastúpenie Mgr. art. Matej Drlička, ArtD., generálny riaditeľ SND, 
 Nina Poláková, riaditeľka Baletu SND 

 MgA. Lubor Cukr, riaditeľ Opery SND 
Právna forma   štátna príspevková organizácia  
IČO    00 164 763  
DIČ/IČ DPH    2020829954 / SK2020829954 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica 
IBAN    SK48 8180 0000 0070 0006 9886 
BIC    SPSRSKBAXXX 
 
(ďalej len „SND”) 
 
a 
 
Zmluvná strana 2  Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej    
Sídlo  Gorazdova 20, 811 04  Bratislava, SR 
Zastúpenie  Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka TKEJ 
Právna forma  štátna rozpočtová organizácia   
IČO                                       30775302  
DIČ   2020814598 
Bankové spojenie  Štátna pokladnica  
IBAN    SK37 8180 0000 0070 0047 4865 
BIC    SPSRSKBA  
 
(ďalej len „TKEJ”) 
 
(SND a TKEJ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“) 
 

 
 
Preambula 

1. SND je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej základným predmetom činnosti je v zmysle § 2 zák. č. 
385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení neskorších predpisov rozvoj národnej divadelnej 
kultúry, ktorú prezentuje aj v zahraničí, umelecká príprava a verejné predvedenie hudobnodramatických, 
dramatických a tanečných diel, vykonávanie vlastnej sprostredkovateľskej činnosti, ako aj vyvíjanie ďalších 
významných kultúrnych aktivít. V zmysle Štatútu Slovenského národného divadla zo dňa 23.07.2014, číslo: MK-
2245/2014-110/12966 v znení neskorších zmien a dodatkov vydaného Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky, v zmysle čl. II písm. g) okrem iného SND vykonáva aj ďalšie aktivity podporujúce rozvoj a skvalitnenie 
plnenia poslania a predmetu činnosti. 

2. TKEJ je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorého predmetom činnosti je v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnutie komplexného 
umeleckého a umelecko–pedagogického vzdelania žiakom v osemročnom súvislom vzdelávacom programe v 
študijnom odbore tanec. Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj.  

3. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci a súčinnosti za účelom rozvoja a šírenia kultúrnych hodnôt 
a prezentácie aktivít SND za podmienok stanovených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle § 2 zák. č. 385/1997 
Z. z. o Slovenskom národnom divadle.  

4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že majú právnu subjektivitu a že sú spôsobilé túto Zmluvu uzatvoriť, ako aj 
naplniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy. 
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Článok 1 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spolupráci na 
koncertnej a scénickej praxi žiakov TKEJ a na príprave, realizácii a uvádzaní inscenácií SND v rámci procesu 
koncertnej a scénickej praxe žiakov TKEJ, ktoré si vyžaduje účinkovanie tanečne a pohybovo pripravenej 
dorastajúcej vekovej kategórie mladých ľudí, ktorí by v budúcnosti prichádzali do úvahy pre postupné dopĺňanie 
umeleckého súboru Baletu SND. 

1.2 SND v rámci spolupráce umožní TKEJ vykonávať koncertnú a scénickú prax žiakov TKEJ ako súčasť 
vyučovacieho procesu v rámci vybraného repertoáru Baletu SND a Opery SND, na domácej scéne SND, ako 
i v rámci zájazdových predstavení, a to od 01.09.2022 do 30.06.2023.  

1.3 TKEJ v rámci spolupráce uskutočnenej na základe tejto Zmluvy získa pre svojich žiakov možnosť praktickej 
prípravy a reálneho poznania prostredia, v ktorom má záujem väčšina absolventov po ukončení štúdia pôsobiť. 

1.4 TKEJ tiež umožní žiakom TKEJ účinkovať v repertoárových predstaveniach Baletu SND a Opery SND nad 
rámec scénickej praxe podľa bodu 1.2 tohto článku Zmluvy, a to podľa požiadaviek vedenia Baletu SND 
a vedenia Opery SND. 

 
 
Článok 2 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že si vzájomne vopred odsúhlasia zoznam žiakov TKEJ, ktorí v SND absolvujú 
koncertnú a scénickú prax na základe tejto Zmluvy, s ohľadom na požiadavky vedenia Baletu SND a Opery 
SND, na obsadenie žiakov vo vybranom repertoári Baletu SND a Opery SND, počet a vek účinkujúcich žiakov 
a mieru náročnosti tanečného materiálu. 

2.2 Žiakov do jednotlivých inscenácií/produkcií SND navrhne vedenie TKEJ. 

2.3 TKEJ sa zaväzuje, že riadne zabezpečí, podľa potreby SND a TKEJ, účasť účinkujúcich žiakov na skúškach  
a predstaveniach jednotlivých inscenácií/produkcií SND. TKEJ zabezpečí, aby sa účinkujúci žiaci dostavili na 
skúšky a predstavenia včas, podľa pokynov SND. V prípade, že účinkujúci žiak sa nebude môcť zúčastniť skúšky 
alebo predstavenia z dôvodu jeho choroby alebo úrazu, je TKEJ povinné zabezpečiť náhradu iným žiakom. 

2.4 TKEJ sa zaväzuje pripraviť žiakov na účinkovanie vo vybraných inscenáciách/produkciách SND tak, aby podali 
čo najlepší umelecký výkon.  

2.5 TKEJ je povinné zabezpečiť, aby účinkujúcich žiakov TKEJ na skúšky a predstavenia sprevádzali poverení 
pedagógovia TKEJ alebo zákonní zástupcovia žiakov (do 15 rokov) v potrebnom počte, ktorí preberajú 
zodpovednosť za účinkujúcich žiakov v celom rozsahu. Zodpovednosť SND počas skúšok a predstavení je 
osobitne upravená v čl. 10 bod 10.2 tejto Zmluvy. 

2.6 TKEJ je povinné zabezpečiť, aby účinkujúcich žiakov TKEJ v predstaveniach SND mimo Bratislavy sprevádzali 
pedagógovia TKEJ, ktorí preberajú zodpovednosť za žiakov v celom rozsahu. Počet pedagógov je určený 
predpisom: na dvadsaťosem (28) žiakov minimálne jeden (1) pedagóg. Zodpovednosť SND počas skúšok 
a predstavení mimo Bratislavy je osobitne upravená v čl. 10 bod 10.2 tejto Zmluvy. 

 
 
Článok 3 

3.1 Na základe vzájomného dohovoru poskytne SND žiakom TKEJ priestory na rozcvičenie, repetície a nácvik 
inscenácií/produkcií Baletu SND a Opery SND, v ktorých budú žiaci účinkovať. Okrem choreografov, 
repetítorov a ďalších spolupracovníkov potrebných za SND sa skúšok môžu zúčastniť aj pedagógovia TKEJ. 
Presné termíny a časy skúšok určí vedenie Baletu SND alebo vedenie Opery SND, po dohode s vedením TKEJ. 

3.2 SND zabezpečí šatne pre účinkujúcich alebo skúšajúcich žiakov TKEJ. 
 
 
Článok 4 

4.1 Vedenie Baletu SND a vedenie Opery SND s dostatočným časovým predstihom písomne oboznámi vedenie 
TKEJ o všetkých inscenáciách/produkciách Baletu SND a Opery SND, v ktorých žiaci TKEJ budú účinkovať. 
Vedenie Baletu SND a Opery SND, resp. príslušná umelecká prevádzka, písomne informuje vedenie TKEJ o 
termínoch jednotlivých skúšok a predstavení/produkcií minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovanými 
termínmi. Za písomné oboznámenie/informovanie podľa tohto bodu sa považuje oboznámenie/informovanie 
prostredníctvom e–mailovej komunikácie. 

 
 
 
 
Článok 5 
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5.1 TKEJ zabezpečí uvoľnenie žiakov z vyučovacieho procesu na hlavné a generálne skúšky k jednotlivým 
inscenáciám/produkciám SND. Počet skúšok závisí od druhu a náročnosti inscenácie/produkcie a od 
vzájomného dohovoru vedenia Baletu SND, resp. vedenia Opery SND a TKEJ. Žiaci budú uvoľnení na skúšky 
Baletu SND a Opery SND aj v naliehavých prípadoch, ak pôjde o nepredvídanú zmenu repertoáru, a to 
v prípade, ak zo strany TKEJ bude možné takéto uvoľnenie zabezpečiť s ohľadom na platné záväzky TKEJ 
k tretím subjektom. 

5.2 SND bude pri plánovaní skúšok, s výnimkou javiskových skúšok, rešpektovať termíny dané plánovaným 
pedagogickým procesom TKEJ, s ktorými TKEJ v dostatočnom časovom predstihu písomne oboznámi SND. 
Za písomné oboznámenie podľa tohto bodu sa považuje oboznámenie prostredníctvom e–mailovej 
komunikácie.  

 
 
Článok 6 

6.1 TKEJ týmto vyhlasuje, že preukázateľne informovalo zákonných zástupcov účinkujúcich žiakov o vykonávaní 
koncertnej a scénickej praxe v produkciách SND a potvrdzuje, že zákonní zástupcovia žiakov túto prax 
preukázateľne odsúhlasili. V prípade zájazdu Baletu SND a/alebo Opery SND, na ktorom sa zúčastnia aj žiaci 
TKEJ, vybaví a zabezpečí TKEJ osobitný písomný súhlas ich zákonných zástupcov. 

6.2 Pri zájazde v rámci SR aj do zahraničia SND poskytne TKEJ súčinnosť pri vybavovaní potrebných formalít pre 
žiakov TKEJ a ich pedagogického dozoru. Zároveň SND zabezpečí pri zahraničnom, ako aj tuzemskom zájazde 
na svoje náklady dopravu a ubytovanie žiakov a pedagogického dozoru TKEJ v zmysle platnej legislatívy.  

 
 
Článok 7 

7.1 SND poskytne žiakom TKEJ účinkujúcim na základe tejto Zmluvy okrem potrebných kostýmov aj tanečnú obuv 
na príslušné skúšky a predstavenia. Žiakov upravia a nalíčia maskéri SND. 

7.2 SND bezplatne, na základe osobitnej zmluvy o výpožičke, požičia TKEJ kostýmy a scénické dekorácie/ich časti 
pre potreby TKEJ, ak je to v súlade s prevádzkovými možnosťami SND, a len v prípade, ak nie sú zaťažené 
právami tretích osôb. Predmetom výpožičky nemôžu byť kostýmy a scénické dekorácie k inscenáciám 
z aktuálneho repertoáru SND. 

 
 
Článok 8 

8.1 SND umožní účinkujúcim žiakom TKEJ vstup do budov SND na základe preukazu žiaka TKEJ, vydanom 
TKEJ. Vstup na základe preukazu žiaka TKEJ je možný len za účelom účasti na stanovených skúškach 
a účinkovania v stanovených produkciách SND. 

8.2 Vstupné preukazy TKEJ zabezpečí aj pre pedagógov TKEJ, potrebných pre splnenie záväzkov TKEJ 
stanovených touto Zmluvou. 

 
 
Článok 9 

9.1 Pedagógovia a žiaci TKEJ môžu po predložení preukazu žiaka TKEJ alebo vstupného preukazu pedagóga TKEJ 
bezodplatne zhliadnuť verejné produkcie Baletu SND, avšak výlučne produkcie, ktoré nie sú vypredané alebo ak 
všetky sedadlá v hľadisku nie sú obsadené návštevníkmi s platnými vstupenkami. O vstupe na konkrétnu verejnú 
produkciu je oprávnený rozhodnúť manažér hľadiska Opery a Baletu SND. 

 
 
Článok 10 

10.1 TKEJ je povinné zabezpečiť dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o 
ochrane pred požiarmi (OPP), vrátane aktuálne platných protipandemických opatrení, ako aj iných právnych 
predpisov a interných predpisov SND súvisiacich s realizáciou spolupráce podľa tejto Zmluvy. TKEJ potvrdzuje, 
že bolo s predpismi uvedenými v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve oboznámené a súhlasí s ich dodržiavaním primerane 
s ohľadom na spoluprácu podľa tejto Zmluvy. TKEJ sa zaväzuje poučiť o predpisoch všetky osoby participujúce 
zo strany TKEJ na uskutočňovaní spolupráce podľa tejto Zmluvy. Oboznámenie s pravidlami BOZP a OPP 
tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. TKEJ v zastúpení poverených pedagógov TKEJ zodpovedá za dodržiavanie 
týchto predpisov žiakmi TKEJ. 

10.2 SND v zmysle platných právnych predpisov zodpovedá za bezpečnosť žiakov TKEJ počas skúšok 
a predstavení/produkcií, vrátane zájazdov, a to za predpokladu dodržania ustanovenia bodu 10.1 tohto článku 
Zmluvy. 

10.3 Pokiaľ by žiaci TKEJ svojím konaním na skúškach alebo predstaveniach/produkciách spôsobili úraz alebo inú 
ujmu sebe alebo iným osobám, alebo škodu na majetku SND alebo na majetku tretích osôb, pri dodržaní všetkých 
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povinností v zmysle tejto Zmluvy zo strany SND, zodpovednosť za ich konanie nesie TKEJ. Nároky voči SND 
v prípade pracovných úrazov účinkujúcich žiakov SND riadne vysporiada v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

 
 
Článok 11 

11.1 SND umožní a uhradí realizáciu záverečného predstavenia TKEJ v novej budove Slovenského národného 
divadla. Termín záverečného predstavenia je 28.06.2023. Termín technickej a generálnej skúšky je 27.06.2023. 
Záverečné predstavenie sa bude konať v súlade s aktuálne platnými pandemickými opatreniami v Slovenskej 
republike a bude sa riadiť aktuálne platným kultúrnym „semaforom“ určujúcim podmienky usporiadania 
kultúrnych podujatí. 

11.2 SND bezodplatne poskytne TKEJ na prípravu a uskutočnenie záverečného predstavenia priestory SND 
nevyhnutne potrebné pre uskutočnenie jednej technickej skúšky, jednej generálnej skúšky a jedného predstavenia. 
SND tiež zabezpečí nevyhnutný počet zamestnancov SND, potrebných pre realizáciu záverečného predstavenia. 
Zmluvné strany sa dohodli, že za realizáciu všetkých plnení potrebných pre uskutočnenie záverečného 
predstavenia zo strany SND zodpovedá riaditeľka Baletu SND a za realizáciu všetkých plnení potrebných pre 
uskutočnenie záverečného predstavenia zo strany TKEJ zodpovedá riaditeľka TKEJ. 

11.3 Účinkovanie žiakov TKEJ nad rozsah stanovený podľa čl. 1 bod 1.2 tejto Zmluvy sa bude realizovať na základe 
individuálnych písomných zmlúv o umeleckom hosťovaní uzavretých medzi SND a účinkujúcim žiakom, resp. 
jeho zákonným zástupcom.  

 
 
Článok 12 

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.06.2023. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť na základe dohody Zmluvných strán alebo odstúpením 
od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán. 

12.3 Odstúpiť od Zmluvy je možné ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, a to z dôvodu porušenia povinností 
vyplývajúcej z tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak ani po písomnej výzve na odstránenie nedostatkov 
v primeranej lehote druhá strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy. Odstúpenie je účinné 
dňom nasledujúcim po doručení odstúpenia od Zmluvy. Odstúpením nie je dotknutý nárok na náhradu škody 
poškodenej zmluvnej strany. 

12.4 SND je oprávnené odstúpiť od Zmluvy z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu. 

12.5 TKEJ je oprávnené odstúpiť od Zmluvy z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu. 

 
 
Článok 13 

13.1 Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Zmluvné strany vyhlasujú, že touto Zmluvou sa nezakladá združenie podľa § 829 a nasl. zákona č. 
40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 

13.2 Táto Zmluva sa počas pandémie Covid–19 riadi aktuálnymi Vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia a Rozhodnutiami ministra 
školstva, vedy výskumu a športu, s ohľadom na vývoj epidemiologickej situácie v Slovenskej republike. 

13.3 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy sú určené pre SND a dva (2) pre TKEJ. 

13.4 Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou 
písomných dodatkov. 

13.5 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým 
vzájomnou dohodou. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, určite, vážne 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym 
spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

13.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (§ 47a zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník 
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a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácii) v znení 
neskorších predpisov). 

 
 
 
 

V Bratislave, dňa 30. 06. 2022                              V Bratislave, dňa 30. 06. 2022 
 
 
...........................................................                                   ........................................................... 
Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.   Mgr. art. Katarína Zacharová 
generálny riaditeľ SND                        riaditeľka TKEJ 
                                                                        
 
 
...........................................................                                     
Nina Poláková     
riaditeľka Baletu SND                        
                                                                        
 
 
........................................................... 
MgA. Lubor Cukr 
riaditeľ Opery SND 
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Príloha č. 1 
k Zmluve o spolupráci  

č. Z–530/B/2022 

 
Oboznámenie sa s pravidlami Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi  

 
 

Vážený zástupca TKEJ, máme záujem zabezpečiť Vám aj spolupracovníkom zabezpečovaným z Vašej strany 
primerané vedomosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej prevencii a ochrane a o právach a 
povinnostiach, s ktorými sa oboznámite v tomto dokumente, kde svojím podpisom a uvedením dátumu túto 
skutočnosť potvrdíte. 
 
 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

Ako zástupca TKEJ ste povinný: 
1. Vykonávať spoluprácu duševne a telesne pripravený a na vyzvanie sa podrobiť vstupnej kontrole preukazujúcej 

prípadné požitie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov. 
2. Dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a ustanovené postupy v rámci spolupráce  a konať 

tak, aby ste neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie svojich spolupracovníkov, ihneď ohlásiť na vrátnici novej 
budovy SND nevoľnosť alebo zhoršenie zdravotného stavu spolupracovníka, bezodkladne poskytnúť prvú 
pomoc a privolať zdravotnícku pomoc. 

3. Pri vykonávaní spolupráce vždy myslieť na bezpečnosť svojho konania, neohrozovať svojich spolupracovníkov 
a nepreceňovať svoje schopnosti. 

4. Neuviesť do chodu zariadenia alebo stroj pokiaľ nie ste presvedčený, že týmto neohrozíte na zdraví alebo živote 
svojich spolupracovníkov. 

5. Nevykonávať práce, na ktoré nie ste vyškolený a ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť. 
6. Nevykonávať obsluhu zariadení alebo strojov, na ktoré ste neboli vyučený – zaškolený. 
7. Udržiavať poriadok v priestoroch výkonu spolupráce, ako aj v komunikačných priestoroch, napr. na chodbách. 
8. Vykonávať činnosti v súlade s dopravnými značkami a bezpečnostnými tabuľkami umiestnenými na pracovisku 

a komunikáciách pracoviska. 
9. Dať si ošetriť každý pracovný úraz a hneď požiadať na vrátnici novej budovy SND o vyhotovenie „Záznamu 

o úraze“, v spolupráci s technikom BOZP, resp. zodpovedným pracovníkom. 
10. Ohlásiť ihneď na vrátnici novej budovy SND akékoľvek zhoršenie svojho zdravotného stavu, ako aj stavu Vašich  

spolupracovníkov, ktoré by mohlo zabrániť riadnemu výkonu práce. 
11. Používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), pridelené zariadenie používať spôsobom na 

to určeným, ihneď oznámiť zodpovednému pracovníkovi za SND akýkoľvek jav ohrozujúci Vašu bezpečnosť na 
pracovisku alebo bezpečnosť Vašich spolupracovníkov. 

 
Zakazuje sa Vám: 

1. Vnášať a požívať na pracovisku alkoholické nápoje. 
2. Vstupovať na tie pracoviská a komunikačné plochy pracoviska, na ktoré nemáte súhlas našej organizácie. 
3. Vymieňať, odstraňovať alebo poškodzovať bezpečnostné zariadenia alebo označenia. 
4. Vykonávať práce bez poverenia a oboznámenia sa na strojnom, elektrickom alebo inom zariadení. 
5. Čistiť stroje, prístroje a zariadenia za chodu. 
6. Rozptyľovať sa pri práci pozornosťou svojich spolupracovníkov alebo iných osôb alebo inými aktivitami 

akýmkoľvek spôsobom. 
7. Zneužívať prostriedky prvej pomoci umiestnené na pracovisku k inému ako predpísanému účelu. 
8. Používať čistiace prostriedky, žieraviny a jedy nachádzajúce sa na pracovisku na iné účely než sú určené. 
9. Pohybovať sa v neosvetlených priestoroch SND, hlavne javiska, povraziska, podjaviska, skladov a pod. 

 
 

Pri používaní elektrických zariadení ako poučenému spolupracovníkovi, v súlade s § 20  
Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sa Vám zakazuje: 
 

1. Pracovať na nekrytých, živých častiach elektrického zariadenia, pokiaľ nemáte na to oprávnenie. 
2. Dotýkať sa priamo, alebo akýmkoľvek predmetom nekrytých živých častí elektrického zariadenia. /netýka sa to 

elektrického zariadenia s bezpečným napätím alebo bezpečným prúdom/. 
3. Pri pobyte alebo pri pohybe v blízkosti elektrického zariadenia priblížiť sa k nekrytým, živým častiam. 
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4. Začať svoju prácu skôr, než je elektrické zariadenie pracoviska Vám bezpečne odovzdané odborným 
pracovníkom. 

5. Používať poškodené elektrické zariadenia. 
 

Ako oboznámenému spolupracovníkovi sa Vám povoľuje: 
1. Zapínať a vypínať jednoduché elektrické zariadenia. 
2. Za vypnutého stavu premiestňovať a predlžovať pohyblivé prívody spojovacími šnúrami, nahodiť istič, vymieňať 

pretavené vložky závitových poistiek len za nové vložky rovnakej hodnoty. 
3. Vykonávať udržiavacie práce na elektrickom zariadení podľa návodu výrobcu zariadenia, vždy pri vypnutom stave. 
 

Ako oboznámený spolupracovník ste povinný: 
1. Pred premiestnením alebo presunutím pracovného stroja alebo spotrebiča, pokiaľ sú tieto pripojené na elektrickú 

sieť, vytiahnuť vidlice zo zásuvky, aby nemohlo dôjsť k prerušeniu, alebo vytrhnutiu pripojených vodičov. 
2. Dbať, aby elektrické zariadenie nebolo poškodzované. 
3. Pri výskyte statickej elektriny pri elektrických, alebo neelektrických zariadeniach ihneď upozorniť na tento jav 

zodpovedného pracovníka, prípadne údržbára elektrického zariadenia pracoviska. 
4. Akýkoľvek mimoriadny úkaz a nedostatky na obsluhovanom elektrickom zariadení, ako napr. brnenie pri dotyku, 

nadmerný ohrev niektorej časti, trhavý rozbeh točivých el. strojov, zápach po spálenine, dym a pod. ihneď hlásiť 
zodpovednému pracovníkovi, zariadenie neodkladne vypnúť. 

5. Poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom pri dodržiavaní týchto zásad: 

• poskytnúť prvú pomoc postihnutej osobe, len keď nie je pod prúdom a postihnutého za žiadnych okolností 
neopúšťať. 

• ihneď ohlásiť na určenom ohlasovacom mieste úraz elektrickým prúdom, privolať lekára a profesionálnych 
záchranárov. 

 
 

OCHRANA PRED POŽIARMI A KONANIE PRI POŽIARI NA PRACOVISKU 
 

Prevencia ochrany pred požiarmi a konanie pri požiari na pracovisku – spolupracovník je povinný: 
1. Konať tak, aby ste nespôsobili vznik požiaru. 
2. Pri spozorovaní požiaru, ktorý nemôžete osobne uhasiť, ihneď vyhlásiť požiarny poplach. 
3. Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie požiarnej bezpečnosti na pracovisku. 
4. Ihneď ohlásiť javy na pracovisku, ktoré by mohli viesť k požiaru zodpovednému pracovníkovi. 
5. Nepoužívať prostriedky určené k haseniu umiestnené na pracovisku alebo komunikáciách pracoviska k iným ako 

určeným účelom. 
6. Pri odchode z pracoviska vypnúť elektrický prúd na zariadeniach, ktoré sa po vašom odchode z pracoviska 

nebudú používať. 
7. Udržiavať trvalý prístup k prenosným hasiacim prístrojom a hydrantom. 
8. Dbať na uskladňovanie horľavých materiálov podľa príslušných predpisov. 
9. Dodržiavať zákaz fajčenia v uzavretých priestoroch budov SND. 

 
 
Spolupracovník bol oboznámený s použitím týchto druhov prenosných hasiacich prístrojov: 

 
1. Práškový hasiaci prístroj 

Hasivo: univerzálny prášok 
Účinok: dochádza k poklesu energie potrebnej k horeniu, izoluje horiace predmety od okolia 
Vhodný: na pevné a tekuté horiace látky a zariadenie pod napätím 
Nevhodný: na voľne uložené horiace látky 

 
2. Snehový hasiaci prístroj 

Hasivo: oxid uhličitý 
Účinok: dusivý účinok na oheň, vypudzuje vzduch z okolia horiaceho predmetu 
Vhodný: na tekuté a plynné horľaviny, na zariadenie pod napätím 
Nevhodný: sypké voľne uložené hmoty ako múka, uhoľný prach, piliny a pod 

 
 
OHLASOVŇA POŽIAROV SND: 
Telefón – klapky: 221, 225 
Telefónne čísla: 02/ 20472221 ,02/ 20472225 
Ostatné dôležité telefónne čísla: 
 150  Hasičská jednotka 
 155  Rýchla zdravotná pomoc 
 158  Polícia 
 159  Mestská polícia 
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 112  Integrovaný záchranný systém 
 
 
Súvisiace predpisy: 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

• Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

• Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 
Dokumentácia BOZP, traumatologický plán, poskytovanie prvej pomoci, pracovný poriadok, prevádzkové 
predpisy, pracovné postupy, analýza rizík a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, 
opatrenia na ich odstránenie, neodstrániteľné nebezpečenstvo, povinnosti zamestnancov na úseku BOZP 
a ostatné ustanovenia vyplývajúce zo zákona o BOZP. 

• Zákon NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 

• Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach a ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, 
psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších 
predpisov. 

• Vyhláška MZ SR č. 99/2016  Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri 
práci v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení 
neskorších predpisov. 

• Vyhláška MPSVaR SR  č. 500/2006 Z. z ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 
v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktorou sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia v znení neskorších predpisov. 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností 

• Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným 
ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám ... v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády SR 276/2006 Z. z. o min. bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 
jednotkami v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády SR 281/2006 Z. z. o min. bezpečnosti a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 
s bremenami v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 
pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

 
Ochrana pred požiarmi: 

• Zákon NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

• Vyhl. MV SR č. 121/2002  Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

• Všeobecné požiadavky ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch organizácie. 

• Výklad o požiarnom nebezpečenstve pre príslušné pracovisko, požiarny poriadok pracoviska o skladovaní 
horľavých látok, pracovná disciplína. 

• Oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov a s použitím prenosného hasiaceho 
prístroja. 

• Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v organizácii a na pracovisku, povinnosti zamestnancov pri vzniku 
požiaru – POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE, POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že ku dňu podpisu Zmluvy o spolupráci č. Z–530/B/2022 som bol (a) poučený (á) 
o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, pred uskutočnením spolupráce v 
priestoroch SND. Som si vedomý (á) významu bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj povinností, 
vyplývajúcich zo zákonov, vyhlášok, nariadení vlády, a ďalších predpisov týkajúcich sa spolupráce uskutočnenej na 
základe Zmluvy.  
 

 

 

V Bratislave, dňa 30. 06. 2022 

 

 

 

........................................................... 

Mgr. art. Katarína Zacharová 

riaditeľka TKEJ 

  

 


