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Zásady bezpečnosti pri práci v laboratóriách VC ABT 
 

 
1. pri práci v laboratóriu je nutné používať ochranné pracovné prostriedky 

(laboratórny plášť, ochranné rukavice, príp. rúška, ochranné okuliare a pod.); 

2. v laboratóriách sa nachádza špeciálna antistatická podlaha, preto je žiaduce 

vchádzať do laboratórií v čistej pracovnej obuvi; 

3. v laboratóriu musí byť udržiavaná čistota a poriadok, a to najmä na laboratórnych 

stoloch a únikových cestách; 

4. v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia je dôležité si všímať 

výstražné a bezpečnostné upozornenia na obaloch chemikálií, nedotýkať sa 

neoznačených chemikálií; 

5. laboratórne sklo je pred použitím potrebné skontrolovať, možno pracovať len so 

sklom bez poškodení (praskliny) alebo iných nedostatkov predstavujúcich zvýšené 

riziko; 

6. s prístrojmi a laboratórnym zariadením môžu manipulovať iba zaškolení pracovníci, 

akékoľvek poruchy je potrebné okamžite nahlásiť zodpovednému personálu; 

7. do priestorov laboratórií je zakázané vstupovať s jedlom, nápojmi, či kávou, 

zakázaná je ich konzumácia, ako aj fajčenie; 

8. práce s toxickými prchavými látkami je možné realizovať iba v digestore;  

9. na chodbách sú umiestnené požiarne uzávery –nie je povolené manipulovať s nimi; 

v prípade opodstatnených situácií je potrebné vyhľadať zaškolený personál (Ing. 

Renáta Lužicová, p. Jurík); 

10. sprchy a zariadenia pre vypláchnutie očí je v laboratóriách možné používať iba 

v opodstatnených prípadoch; 

11. na poskytnutie prvej pomoci sú na chodbách umiestnené lekárničky, ktoré sú 

špeciálnym spôsobom uzatvorené; v prípade potreby je nutné lekárničku pomocou 
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fyzickej sily otvoriť a použiť z nej potrebný materiál, následne je potrebné nahlásiť 

na sekretariáte úraz a materiál použitý z lekárničky; 

12. pri vstupe a práci v laboratóriu je nutné svoju aktivitu zaznamenať na príslušnom 

tlačive nachádzajúcom sa na dverách daného laboratória; 

13. pri opustení laboratória je nevyhnutné za sebou zatvoriť dvere; 

14. pri opustení budovy VC ABT je potrebné skontrolovať uzatvorenie vchodových dverí. 


