
 
  

Vzory prevádzkových poriadkov 

 
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej „ zákon č. 355/2007 Z .z.“) ukladá prevádzkovateľovi povinnosť:  

- pre určité typy prevádzkarní / pracovísk /zariadení alebo  

- v záujme ochrany zamestnancov pre určité faktory pracovného prostredia  

vypracovať prevádzkový poriadok (PP) a predložiť ho v dvoch vyhotoveniach na schválenie  príslušnému RÚVZ  (ak 

sa jedná o prevádzkareň / pracovisko v regióne Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava, tak 

predkladáme RÚVZ Trenčín) 

 

1.  vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia 
 

2.  vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia 
 

3.  vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
 

4.  vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti 
 

5.  vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti 
 

6.  vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež 
 

7.  vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež 
 

8.  vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia  

    starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa 

9.  vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat 
 

10. vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ,  

      OU,  ZUŠ a jazykové školy 

11. vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou  

      s nebezpečnými  chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly) 

12. vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov 
 

13. vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania 
 

14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu 
 

15. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom 
 

16. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu 
 

17. vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou 
 

18. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku 
 

19. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou  

      karcinogénnym a mutagénnym faktorom 

20. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu 
 

21. vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom 
 

22. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám 
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