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ABSTRAKT 
Bezpečnostné a zdravotné označenie poskytuje pokyny a informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, a to prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej 
komunikácie alebo ručných signálov. Bezpečnostné a zdravotné označenie používané na pracovisku, jeho 
umiestnenie a spôsob použitia musia zodpovedať požiadavkám ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom 
predpise.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  bezpečnosť, značky, signály, farby 
 
 
ABSTRACT 
Safety and health marking provide instructions and information necessary to ensure the safety and health at 
work, namely by means of a signboard, a colour, an illuminated sign or acoustic signal, a verbal communication 
or a hand signal. Safety and health marking used in the work-place, its location and means of use must comply 
with the requirements laid down in the generally binding legal enactment. 
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Úvod 
 
V prípadoch, keď nebezpečenstvo nie je možné odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej 
ochrany, metódami a postupmi používanými pri organizácii práce alebo ďalšími opatreniami, je zamestnávateľ 
povinný vybaviť pracoviská bezpečnostným a zdravotným označením. Bezpečnostné a zdravotné označenie 
poskytuje pokyny a informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to 
prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo 
ručných signálov. Bezpečnostné a zdravotné označenie používané na pracovisku, jeho umiestnenie a spôsob 
použitia musia zodpovedať požiadavkám ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise.  
 

Človek trávi tretinu svojho života v pracovnom prostredí, je dôležité aby sa cítili dostatočne  bezpečne, bez 
možnosti obáv o svoje zdravie. Ak sa nebezpečenstvo nedá znížiť ani odstrániť prostriedkami kolektívnej 
ochrany alebo opatreniami je potrebné použiť bezpečnostné označenie pracoviska. Zamestnávateľ podľa potreby 
zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označení.1 

 
Na trvalé označenie pracoviska sa používajú značky a bezpečnostné farby.  
 
Bezpečnostná značka vyjadruje výskyt činiteľov nebezpečných a škodlivých ľudskému organizmu. Okrem 
bezpečnostných značiek sa používajú značky informačné a doplnkové, ktoré uvádzajú doplňujúcu informáciu a 
používajú sa spolu s inou značkou. 
 

Kvalitu pracovného prostredia, bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu možno na pracovisku docieliť aj 
používaním farieb, signálov a značiek. Ich používanie je prevenciou , ktorá prispieva k rozvoju pracovného 
prostredia a k znižovaniu úrazovosti. Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo znížiť prostriedkami 
kolektívnej ochrany alebo opatreniami alebo postupmi používaných pri  organizácií práce je potrebné používať 

                                                           
1 DRAXLEROVÁ, M. – RUSKO, M., FERENCZ,  V., 2014:  Bezpečnostné značky , signály a farby na pracovisku. – In: Rusko, M. - Kollár 
V. - Čekan P. [Eds.], 2014: Sustainability - Environment -  Safety 2014. -  Zborník z  medzinárodnej konferencie 27.11.2014 v Bratislave. - 
Žilina: Strix/Edícia ESE-18, 1. vydanie, ISBN  978-80-89281-96-1, 230 s. 
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bezpečnostné a zdravotné označenie pracoviska. Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho 
priestoroch umiestnenie označení.2 
Značky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
 
Značka poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu. 
Symbol alebo piktogram znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie, pričom nahrádza text 
informácie alebo zákazu.  
 

Vnímanie označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnené ich nesprávnou voľbou, nesprávnym umiestnením , 
zlým stavom , nesprávnou funkciou, nedostatočným počtom alebo prítomnosťou ďalšieho označenia rovnakého 
typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť označenia. 3 
 
Na zaistenie BOZP sa používajú značky zákazové (zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k ohrozeniu), 
výstražné (upozorňujú na nebezpečenstvo alebo ohrozenie), príkazové (prikazujú osobitné správanie), značky 
pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc a značky ochrany pred požiarmi.  
 
Bezpečnostná značka môže byť doplnená tzv. doplnkovým štítkom. Bezpečnostné značky, ich rozdelenie je 
podľa normy ISO 7010 (STN 8012) a ČSN ISO 3864-1 (STN 01 8012 ). 
 
Bezpečnostné farby sa používajú samostatne alebo v kombinácii so značkou na označenie miest, na ktorých je 
nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, na vyznačenie komunikácií, označenie nádob a 
potrubí, ktoré obsahujú nebezpečné látky a prípravky apod. Bezpečnostné farby použité pri vyhotovení značiek 
bližšie špecifikujú informáciu, ktorú značka poskytuje. Význam bezpečnostných farieb uvádza nasledovná tab. 1 
a obr.  2.  
 
 

Farba  Význam alebo účel  Pokyny a informácie  

zákazová značka  nebezpečné správanie  

signalizácia nebezpečenstva  stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie, 
evakuácia  Červená  

Požiarno-technické zariadenie  označenie a umiestnenie  

Žltá / žlto-
oranžová  

výstražná značka  upozornenie, výstraha, kontrola  

Modrá  

príkazová značka  osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť 
nosiť osobné ochranné pracovné prostriedky  

značky pre núdzový východ, 
únikové cesty, prvú pomoc  

dvere, východy, komunikácie, zariadenie, 
vybavenie  

Zelená  

bez nebezpečenstva  návrat do normálneho stavu  

 
Tab.1 Používanie bezpečnostnej farby 

 
 

Obmedzený počet farieb, z ktorých každá má presnú a vyhranenú symboliku, nepripúšťajúcu výnimky alebo 
protichodné vysvetľovanie, má svoje osobitné miesto v úrazovej prevencií. Ide o farby ako je červená, oranžová 
a žltá, zelená, modrá. 4 
 

                                                           
2 Kordošová, M., 2014: Bezpečnosť práce v praxi. In Farby, značky a signály na pracovisku. Wolters Kluwer s.r.o. 6/2014, ISBN 1338-2691  
3 RUSKO, Miroslav. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. 1.vyd. Žilina : STRIX, 2006. 389 s. ISBN 80-969257-9-2. 
4 Slamková E., Dulina, Ľ., Tabaková M., 2010: Ergonómia v priemysle. GEORG knihárstvo a tlač, Žilina ISBN 987-80-89401-09-03 
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Obr.  2 Bezpečnostné farby 
 
Dočasné označenie svetelným označením, akustickým signálom alebo slovnou komunikáciou sa používa na 
signalizáciu nebezpečenstva alebo upozornenie zamestnancov a iné osoby na pracovisku na núdzovú evakuáciu, 
resp. aby vykonali mimoriadne opatrenia. 
 
 Svetelné označenie - musí byť dostatočne kontrastné so zreteľom na okolité prostredie, farba svetelnej 
plochy musí zodpovedať bezpečnostnému významu svetelného označenia. Ak má použité svetelné zariadenie 
schopnosť vysielať aj prerušovaný svetelný signál, použije sa na označenie vyššej miery nebezpečenstva. 
 
 Akustické signály - musia mať hladinu zvuku podstatne vyššiu (minimálne o 10 dB) ako je hladina hluku 
okolitého prostredia. Musia byť dobre počuteľné bez toho, aby obťažovali alebo spôsobovali bolesť. Ak 
akustické zariadenie môže vysielať aj akustické signály s premenlivou frekvenciou, použije sa premenlivý signál 
v prípade naliehavejšej potreby určeného zásahu alebo činnosti, resp. na označenie vyššej miery nebezpečenstva. 
Signál na evakuáciu musí byť neprerušovaný.  
 
 Dočasné označenie - prostredníctvom ručnej signalizácie alebo slovnej komunikácie sa využíva na 
usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie. Ručným signálom je 
predpísaný pohyb alebo poloha ramien alebo rúk. Predpísané signály dáva signalista, ktorý nesmie vykonávať 
inú činnosť okrem riadenia činnosti a zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v jeho blízkosti.  
 
 Slovná komunikácia sa ako bezpečnostné a zdravotné označenie pri usmerňovaní činnosti zamestnancov 
používa samostatne alebo spolu s ručnými signálmi. Je to hovorená správa oznámená ľudským alebo 
syntetickým hlasom, obsahujúca vopred určené slová (napr. štart, zdvihni, vpravo, stop apod.) alebo krátke texty.  
Počet a umiestnenie používaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo 
nebezpečenstva a od veľkosti priestoru, ktorý sa má pokryť. Zároveň sa musí zabezpečiť, aby vnímanie 
bezpečnostného a zdravotného označenia nebolo nepriaznivo ovplyvnené prítomnosťou ďalšej značky alebo 
zdroja signálu rovnakého typu (ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť) alebo 
nedostatočným počtom, nesprávnym umiestnením, zlým stavom apod.  
 
 
Diskusia 
 
Pri rozhodovaní o tom, na ktorých miestach, resp. pri ktorých činnostiach a v ktorých situáciách je potrebné 
bezpečnostné a zdravotné označenie použiť, je žiaduce zohľadniť výsledky vykonaného posudzovania rizík a 
umožniť aj zamestnancom zúčastniť sa riešenia tejto problematiky.  
Značky a signalizačné zariadenia sa musia čistiť, udržiavať, kontrolovať, opravovať a podľa potreby pravidelne 
vymieňať tak, aby sa zabezpečil ich účel a funkčné vlastnosti.  
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Na používanie bezpečnostného a zdravotného označenia musí vydať zamestnávateľ pokyny, ktoré vysvetľujú 
význam označenia (najmä toho, ktoré obsahuje slová a ktoré prikazuje spôsob správania sa).  
O umiestnení, resp. použití, význame a opatreniach týkajúcich sa bezpečnostného a zdravotného označenia 
používaného na pracovisku musí zamestnávateľ informovať zamestnancov, zástupcu zamestnancov pre BOZP a 
príslušný odborový orgán. 5 
 
 
Záver 
 
Pre delenie značiek je možné zvoliť aj mnoho iných parametrov, napr. podľa druhu rizika, jeho výšky alebo 
podľa legislatívneho zamerania či podľa okruhu ich použitia v praxi. Vnímavosť bezpečnostného značenia 
obecne je poplatná jeho „kvalite". Tá okrem farebnosti, rozmeru, tvaru a mnohých iných parametrov je závislá aj 
od ich racionálneho používania. Vysoký podiel na zníženej vnímavosti osôb na bezpečnostné značenie má aj 
prehustenie značiek v určitom priestore, ich zámena s ich iným významom, či nedostatočná zreteľnosť alebo 
jednoznačnosť. Značnú škodu v tejto oblasti napácha aj neskoré alebo aj nulové neodstraňovanie 
bezpečnostných značiek ktoré stratili svoje opodstatnenie alebo zanikol dôvod pre ich umiestnenie. 
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