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EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 
Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5 

__________________________________________________________________ 
 

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 
I. 

Úvod 
 

Traumatologický plán na Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej EU v Bratislave) 
bol vypracovaný v zmysle metodických pokynov MŠ SR č. 5475/77 – XI a aktualizovaný 
v zmysle § 8 zákona 124/2006 Z. z., kde je povinnosťou zamestnávateľa pri bezprostrednom 
a vážnom ohrození života alebo zdravia vypracovať postup, vopred vykonať opatrenia a 
zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie 
prvej pomoci. Na tento účel je potrebne najmä: 

a) písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia 
zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 

b) vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie 
prvej pomoci, 

c) určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet 
zamestnancov na  vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej 
pomoci, ako aj na hasenie požiaru, 

d) zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, 
záchrannými  pracoviskami a hasičskými jednotkami. 

 
II. 

Zásady starostlivosti o zranených 
 

1. Základným opatrením je poskytnutie prvej pomoci zraneným, čo je urýchlený súhrn 
   zásahov, ktoré sú nutné k ochrane zdravia a k záchrane života postihnutej osoby. 

 
Prvú pomoc treba poskytnúť : 

a)  pri každom poranení jednotlivca, 
b)  pri zranení viacerých osôb, 
c)  pri hromadných úrazoch, 
d)  pri každom vážnom zhoršení zdravotného stavu. 

 
2. Pomoc treba poskytnúť ihneď na mieste úrazu, alebo na najbližšom bezpečnom mieste. 
  Pri zisťovaní stavu postihnutého ide o to: 

a) či má hmatateľný srdečný úder alebo tep na veľkých cievach, 
b)  či je pri vedomí a inak nezranený a poranený (napr. krvácaním, zlomeninou ...), 
c) pri zasiahnutí elektrickým prúdom je v prvom rade potrebné vyslobodiť 
      zraneného z dosahu elektrického prúdu, 
d) či  je prítomné dýchanie, ktoré zisťujeme priložením kovového predmetu, 

okuliarov, ruky  k ústam a k nosu a tiež aj podľa farby tváre. 
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3. Prvú pomoc je povinný poskytnúť najbližší svedok úrazu. Použije v prípade  potreby 
zdravotnícky materiál zo skrinky prvej pomoci (lekárničky) vybavenej a umiestnenej 
v najbližšom mieste v budove , resp. na vrátnici objektu ( pozri príloha č.1 Rozmiestnenie 
lekárničiek v objektoch EU v Bratislave). 
 

4. V prípade, že je potrebná rýchla záchranná zdravotná služba zavolá bezplatne  č.112. 
V telefonáte uvedie číslo telefónu, z ktorého volá, svoje meno, priezvisko a presné miesto 
objektu, kde má rýchla zdravotná služba prísť.  

 
5. Za hromadný úraz sa pokladá úraz, pri ktorom pri tej istej udalosti boli zranené najmenej 

tri osoby, z toho aspoň jedna ťažko alebo smrteľne zranená, alebo bolo zranených viac ako 
10 osôb. 

  Každý, kto sa stane svedkom hromadného úrazu: 
a) urýchlene zalarmuje spoluzamestnancov, resp. študentov nachádzajúcich sa 

v objekte za účelom poskytnutia technickej aj prvej  pomoci, 
b) najvyšší nadriadený zabezpečuje riadenie celej akcie v priestoroch objektu, 

kde sa stala udalosť  hromadného úrazu. 
  

6. Transport postihnutého do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, alebo nemocnice 
nasleduje až po poskytnutí prvej pomoci. Na transport musí byť postihnutý riadne 
pripravený, musí byť zvolený správny postup, spôsob transportu a poloha. O transporte 
zamestnanca, študenta (v rámci vyučovacieho procesu) EU v Bratislave musí byť 
informovaný jeho priamy vedúci pracovník, resp. vysokoškolský pedagóg, príslušná fakulta 
študenta.  Ak ide o zamestnanca inej organizácie, ktorý  vykonával opravy, služby a pod. 
v objekte EU v Bratislave oboznámiť vedúceho, ktorý tieto opravy, služby pre EU 
v Bratislave objednával, aby informoval organizáciu o úraze jej zamestnanca. 
 

7. Súbežne s poskytnutím prvej pomoci bezprostredný svedok úrazu zabezpečí nahlásenie 
úrazu vedúcemu pracovníkovi zamestnanca, jeho zástupcovi, alebo bezpečnostnému 
technikovi EU v Bratislave. 

 
III. 

Zariadenia a prostriedky prvej pomoci 
 
1. Pre poskytnutie prvej pomoci sú určené lekárničky prvej pomoci , ktoré sú rozmiestnené   
    v jednotlivých organizačných štruktúrach EU v Bratislave (pozri. príloha č. 1 ). 
 
2. Za kompletný stav zariadení prvej pomoci v rozsahu ich vybavenia zodpovedajú vedúci 

pracovníci pracovísk, kde sú tieto zariadenia rozmiestnené (pozri. príloha č.2 Obsah 
lekárničiek). 

 
3. Poskytnutie prvej pomoci a použitie prostriedkov je potrebné stručne evidovať v zošite 

drobných úrazov. Záznam musí obsahovať údaj o tom, kedy, komu a na aký úraz sa 
prostriedky použili, meno a podpis poskytujúceho pomoc. 

 
4. Zariadenia prvej pomoci musia byť zabezpečené proti zneužitiu. 
 

IV. 
Školenie a výcvik zamestnancov 

 
1. Každý zamestnanec je povinný si osvojiť  : 
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a) znalosť tejto smernice, 
b) výkon a techniku poskytovania prvej pomoci, 
c) znalosť rozmiestnenia a použitia zariadení a prostriedkov prvej pomoci. 

 
2. Zabezpečiť, aby v jednotlivých organizačných štruktúrach EU v Bratislave bola osoba pre 

poskytovanie prvej pomoci. Metodické materiály „ Ako poskytovať prvú pomoc“ sú na 
každom pracovisku a na  vrátnici každého objektu v dokumentácií - Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci (ďalej  BOZP) a ochrana pred požiarmi (ďalej OPP). 

 
3. Oboznámenie zamestnancov s týmto traumatologickým plánom bude uskutočňované pri 

každom opakovanom oboznamovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane 
pred požiarmi. Oboznámenie je aj súčasťou vstupného oboznamovania  o BOZP a OPP pri 
prijímaní zamestnancov do zamestnania, aj  pri zápise nových študentov EU v Bratislave 
všetkých stupňov štúdia. 

 
4. Dokumentácia o školení zamestnancov je súčasťou záznamu pri vstupnom a opakovanom 

oboznamovaní zamestnancov. Záznamy sú v dokumentácii BOZP a OPP na referáte BOZP 
a PO na EU v Bratislave. 
 

V. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Traumatologický plán s prílohami je umiestnený v ohlasovniach požiarov objektov ( na  
     vrátniciach) a trvale prístupný všetkým zamestnancom a študentom EU v Bratislave 

 
2. Kontrolu dodržiavania opatrení stanovených traumatologickým plánom vykonávajú vedúci 

pracovníci EU v Bratislave, bezpečnostný technik  a odborová organizácia OZPŠaV 
v zmysle schválenej Kolektívnej zmluvy EU v Bratislave. 

 

 
 
 
Bratislava 9.2.2011 
Vypracoval: PhDr. Václav Majerník, bezpečnostný technik EU v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválil:   
       Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. v. r. 

  rektor 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
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  (Príloha č. 1) 
 

ZOZNAM  
pracovísk v objektoch EU v Bratislave a rozmiestnenie zariadení 

a prostriedkov prvej pomoci (lekárničiek) 
 

1. Výučba 1 EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1  
a) Stolárska dielňa 
b) Záhradnícka dielňa 
c) Elektrická dielňa 
d) Doprava 
e) Zámočnícka dielňa 
f) Telefónna ústredňa 
g) Slovenská ekonomická knižnica 
h) Dekanát Národohospodárskej fakulty 
i) Dekanát Obchodnej fakulty 
j) Vrátnica 

2. Výučba 2  EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1 
a) Rektorát EU v Bratislave 
b) dekanát Fakulty hospodárskej informatiky 
c) dekanát Fakulty podnikového manažmentu 
d) dekanát Fakulty aplikovaných jazykov 
e) dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov 
f) Vrátnica 

3.     Plynová kotolňa EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1  
4.     Archív EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1  
5.     ŠD EU v Bratislave Ekonóm, Prístavná ul. č. 1  
6.      ŠD EU v Bratislave Vlčie Hrdlo č. 74 
7.     ŠD EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1  
8.     ŠD EU v Bratislave , Starohájska č. 4  
9.     ŠD EU v Bratislave,  Starohájska č. 8  
10.      Vydavateľstvo Ekonóm EU v Bratislave, Dolnozemská č.1 
11.      CTVaŠ EU v Bratislave – Športový areál, Trnavská cesta  
12.      Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave, Konventná č. 1 
13.      Bratislavská Business School EU v Bratislave, Palisády č. 22 a 24 
14.      Školička EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1 
15.      Aula EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1 
16.      Účelové zariadenie EU v Bratislave Vila Pokrok, Horný Smokovec  
17.      Účelové zariadenie EU v Bratislave , Virt  
18.      Rekreačné zariadenie EU v Bratislave Jarabá, Donovaly  
19.      Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave, so sídlom v Košiciach  
20.      ŠDaJ EU v Bratislave Horský park, Prokopa Veľkého č. 41, hlavná budova  

a.  Plynová kotolňa  
21.      ŠDaJ EU v Bratislave Horský park, Prokopa Veľkého č. 41, telocvičňa    
22.      ŠD EU v Bratislave Horský park, Hroboňova č. 4  

a. Plynová kotolňa  
23.     Účelové zariadenie EU v Bratislave Vila Horský park  

 



5 
 

 
 

(Príloha č. 2) 
 

ZÁKLADNÝ OBSAH NÁPLNE  LEKÁRNIČKY 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 
 

Odporúčaný  obsah nástennej lekárničky typ SPECIAL EU v Bratislave prispôsobený 
rozsahu rizík na pracovisku nad 15 osôb: 

 
1. Obväzový materiál: 

 
1 ks - Dezinfekčný roztok s rozprašovačom  (Ajatin, Peroxid vodíka) 
4 ks  - Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 5x7,5 cm/1 ks 
6 ks - Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 10x10 cm/2 ks 
6 ks - Obväz hotový sterilný č. 3 
4 ks - Obväz hotový sterilný č. 4 
2 ks - Obväz na popáleniny 40x60 cm sterilný 
2 ks - Obväz na popáleniny 60x80 cm sterilný 
6 ks - Obväz pružne elastický, nesterilný 6 cm x 5 m  
6 ks - Obväz pružne elastický, nesterilný 8 cm x 5 m  
2 ks  - Šatka trojrohá 
2 ks - Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m 
10 ks - Náplasť s vankúšikom 8 x 4 cm  
2 ks - Náplasť s vankúšikom 8 x 80 cm 
20 ks - Náplasť s vank. umývateľná 19 x72 mm STRIP  
 

2. Ostatný materiál: 
 
1 ks - Rúško resuscitačné  
2 ks  - Izotermická fólia zlatá/strieborná 160 x 210 cm 
2 ks  - Rukavice jednorazové, vyšetrovacie (pár) 
20 ks - Hygienické vreckovky nesterilné 
1 ks  - Nožnice nehrdzavejúce, dl. 15 cm CE (DIN 13164) 
1 ks  - Príručka prvej pomoci  (Karta prvej pomoci) 

           1 ks  - Zošit drobných zranení  
1 ks - Ceruzka 
 
Doba použiteľnosti je určená na jednotlivých komponentoch lekárničky. 
 
Obsah  by sa mal kontrolovať raz  do roka. Pravidelne odstraňovať z nej všetky lieky 

najmä tie, ktoré sú po záručnej lehote, zaprášené obväzy, vyschnuté mastičky a pod.  
Takéto vyradené lieky a masti by sme mali odniesť do lekárne, kde ich odborne odstránia. 
Lieky uschovávame v originálnom balení.  Pred použitím je potrebné si  overiť ich použitie, 
zloženie, vedľajšie účinky, dobu exspirácie a pod. 
 
Poznámka:  Každý vedúci si obsah lekárničky môže doplniť podľa predpokladu možného 
poranenia zamestnancov na svojom pracovisku. 


