
 
 

 
Interná smernica č. 8/2012 

k bezpečnému presunu medzi budovami školy 
 
 

V zmysle § 4 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem postup k bezpečnému 
presunu žiakov a zamestnancov medzi budovami školy. 
 
Stredná odborná škola je užívateľom objektov na Uliciach  T. Vansovej 32, T. Vansovej 28, 
M. Falešníka 6, Košovská cesta 66. Bezpečný presun žiakov a zamestnancov medzi 
jednotlivými budovami školy je dôležitý z hľadiska ochrany ich zdravia a eliminovania 
úrazov, ktoré by mohli vzniknúť presunom po cestných komunikáciách. 
 
Presun žiakov: 
 
1.Presun žiakov na hromadné podujatia organizované v jednej z budov sa uskutočňuje pešo 
pod dozorom pedagogických zamestnancov (triednych učiteľov, majstrov PV), žiaci musia 
byť poučení o pravidlách presunu a dodržiavaní BOZP.  
 
2. Žiaci, ktorí v rámci rozvrhu hodín musia počas vyučovania prechádzať z budovy na Ulici 
T. Vansovej 32 do budovy na Ulici T. Vansovej 28  / alebo naopak /, sa premiestňujú pod 
dozorom pedagogických zamestnancov po trase: T. Vansovej 32, parkovisko pred jedálňou 
školy, chodník ku bývalému internátu školy, prechod pre chodcov cez hlavnú cestu, T. 
Vansovej 28. / respektíve v opačnom poradí /. Pritom  dodržiavajú pravidlá cestnej premávky 
(pohybovať sa po chodníkoch a prechádzať iba po vyznačených prechodoch pre chodcov), 
s ktorými ich oboznámia triedni učitelia.  
 
 
3. Žiaci, ktorí v rámci rozvrhu hodín musia počas vyučovania prechádzať z budovy na Ulici 
M. Falešníka 6 na Ulicu T. Vansovej 32  sa premiestňujú peši pod dozorom pedagogických 
zamestnancov po trase: M. Falešníka 6,  Bojnická cesta,  T. Vansovej 32 a naopak. Pritom  
dodržiavajú pravidlá cestnej premávky (pohybovať sa po chodníkoch a prechádzať iba po 
vyznačených prechodoch pre chodcov), s ktorými ich oboznámia vyučujúci.  
 
4. Žiaci, ktorí v rámci rozvrhu hodín musia počas vyučovania prechádzať z budovy na Ulici 
Košovská cesta 66 na Ulicu Falešníka 6 sa premiestňujú peši pod dozorom pedagogických 
zamestnancov po trase: Košovská cesta, Nábrežie Jána Kalinčiaka, Duklianska, Bojnická 
cesta, M. Falešníka a naopak. Pritom  dodržiavajú pravidlá cestnej premávky (pohybovať sa 
po chodníkoch a prechádzať iba po vyznačených prechodoch pre chodcov), s ktorými ich 
oboznámia vyučujúci.  
 
 
Presun zamestnancov:  
 

Zamestnanci sa pohybujú medzi budovami školy v prípade, ak to vyžaduje potreba 
zabezpečenia trvalých pracovných povinností súvisiacich s ich pracovným zaradením, o ktorej 
rozhodol ich nadriadený pracovník. Ak sa zamestnanci školy potrebujú presunúť medzi 



 
 

budovami školy v inom prípade ako je plnenie trvalých pracovných povinností, sú povinní 
túto skutočnosť oznámiť nadriadenému alebo inej zodpovednej osobe. 
 
1. Presun zamestnancov medzi budovami na Uliciach T. Vansovej 32, T. Vansovej 28, 
Falešníka 6 sa uskutočňuje pešo po najkratšej trase:  T, Vansovej 28, resp. T. Vansovej 32, 
Bojnická cesta,  M. Falešníka 6  a naopak. Zamestnanci pritom musia dodržiavať pravidlá 
cestnej premávky.  
 
2. Presun zamestnancov medzi budovami na Uliciach M. Falešníka 6, Košovská cesta sa 
uskutočňuje pešo po trase:  M. Falešníka, Bojnická cesta, Duklianska, Nábrežie Jána 
Kalinčiaka, Košovská cesta a naopak. Zamestnanci pritom musia dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky. 
  
3. Presun zamestnancov medzi budovami na Uliciach T. Vansovej 32, resp. T. Vansovej 28 
a Košovská cesta sa uskutočňuje pešo po trase: T. Vansovej 32, resp. T. Vansovej 28, 
Hviezdoslavova, Kláštorná, Košovská cesta. 
 
 
4. Pri prevoze zamestnancov medzi budovami služobným motorovým vozidlom musí byť 
podpísaná Žiadanka na dopravu, pričom prepravovaní zamestnanci musia byť uvedení ako 
spolucestujúci. Viesť služobné vozidlo môže len osoba určená organizáciou, ktorá má 
vykonané školenie o bezpečnosti na vedenie motorového vozidla. 
 
V prípade vzniku úrazu žiakov  pri presune medzi budovami školy,  je potrebné postupovať 
podľa Metodického  usmernenia č. 24/2006-R z 28. novembra 2006 k zavedeniu jednotného 
postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu 
a pri evidencii nebezpečných udalostí. Pri vzniku úrazu zamestnancov školy sa postupuje 
podľa zákona 124/2006 , § 17, o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci.  
 
 
 
 
Záverečné ustanovenia. 
 

1. Táto smernica nadobúda účinnosť 3.12.2012. 
2. Kontrolovaním smernice poverujem vedúcich zamestnancov na danom stupni 

riadenia. 
3. Oboznámiť zamestnancov s obsahom smernice sú povinní vedúci zamestnanci. 
4. Opakované oboznámenie sa uskutoční na periodických školeniach  technikom BOZP. 

 
 
 
                                                                                                         Mgr. Ján Mata 
                                                                                                                  riaditeľ  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Dodatok č. 1 k internej smernici č. 8/2012 
k bezpečnému presunu medzi budovami školy 

 
 

Týmto dodatkom sa dopĺňa interná smernica č. 8/2012 k bezpečnému presunu medzi 
budovami školy vydaná v zmysle § 4 zákona 124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovných 
častiach:  
 
Presun žiakov: 
Dopĺňa sa: 
1. Žiaci, ktorí v rámci rozvrhu hodín musia počas vyučovania prechádzať z budovy na Ulici 

T. Vansovej 32 na Ulicu T. Vansovej 26  sa premiestňujú peši pod dozorom 
pedagogických zamestnancov po trase: T. Vansovej 32, parkovisko pred jedálňou školy, 
budova D školy a naopak. Pritom  dodržiavajú pravidlá cestnej premávky (pohybovať sa 
po chodníkoch a prechádzať iba po vyznačených prechodoch pre chodcov), s ktorými ich 
oboznámia triedni učitelia.  

2. Žiaci, ktorí v rámci rozvrhu hodín musia počas vyučovania prechádzať z budovy na Ulici 
T. Vansovej 28 na Ulicu T. Vansovej 26  sa premiestňujú peši pod dozorom 
pedagogických zamestnancov po trase: T. Vansovej 28, vyznačený prechod pre chodcov 
na Ulici T. Vansovej, budova D školy a naopak. Pritom dodržiavajú pravidlá cestnej 
premávky s ktorými ich triedni učitelia.  

3. Žiaci sú povinní pri presune medzi jednotlivými pavilónmi školy riadiť sa pokynmi  
jednotlivých vyučujúcich. 

Vypúšťa sa:  
1. Bod č.3, ktorým sa upravuje prechod žiakov medzi budovami na Ulici Falešníka 6, T. 

Vansovej 32. 
2. Bod č.4, ktorým sa upravuje prechod žiakov medzi budovami na Ulici Falešníka 6, 

Košovská cesta 66.   
 

 
Presun zamestnancov:  
Dopĺňa sa: 
1. Presun zamestnancov medzi budovami na Uliciach T. Vansovej 32, T. Vansovej 26, sa 

uskutočňuje pešo po najkratšej trase:  T, Vansovej 32, parkovisko pred jedálňou školy, 
budova D školy a naopak. Zamestnanci pritom musia dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky.  

2. Presun zamestnancov medzi budovami na Uliciach T. Vansovej 28, T. Vansovej 26, sa 
uskutočňuje pešo po najkratšej trase:  T. Vansovej 28, vyznačený prechod pre chodcov na 
Ulici T. Vansovej, budova D školy a naopak. Zamestnanci pritom musia dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky. 

 
 
Povinnosti zamestnancov pri presune žiakov medzi pavilónmi školy: 
 
1. Pedagogický zamestnanec odvedie žiakov z vopred určeného miesta v pavilónoch školy na 

konci prestávky medzi vyučovacími hodinami. Miestom zrazu žiakov pred presunom je 



 
 

zvyčajne  priestor chodieb pri vrátniciach školy v pavilónoch A,C,D, resp. kmeňová trieda 
žiakov. Po skončení vyučovacej hodiny je pedagogický zamestnanec povinný odviesť 
žiakov na miesto nasledujúcej vyučovacej hodiny /vestibul budov A,C,D/. 

2. Povinnosťou pedagogického zamestnanca pri presunoch medzi pavilónmi školy, pri 
ktorých je nutné využiť prechod pre chodcov cez cestnú komunikáciu na ulici T. Vansovej, 
je použiť reflexný prvok, ktorý je zamestnancom k dispozícii v zborovniach školy.    

 
Tento dodatok č. 1 k internej smernici č. 8/2012 k bezpečnému presunu medzi budovami 
školy nadobúda platnosť dňom 4.10.2013 
 
 
 
V Prievidzi 1.10.2013 
 
 
 
 
 
         Mgr. Ján Mata 
                                                                                                                  riaditeľ  
 


