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ABSTRACT  
Occupational safety and health (OSH) should be the subject of education, as it prepares students for 
their future occupation, and further adult education, including retraining. Nowadays, as society 
supports technical education via dual learning, this issue is becoming particularly necessary. Schools 
ensure students’ safety and health in education, training and other related activities as well as in the 
provision of school services. In order to secure this task the schools adopt preventive measures based 
on risk assessment associated with the school activities and environment. When establishing specific 
measures the school takes into account predominantly the possible threat to students in education of 
individual subjects, movement within school, and the participation of students in various school-
organized events. Subsequently, the educational institution provides continuous education in this area 
for its students and employees and requires the observance of relevant legal standards by systematic 
control. It takes into account the age of students, their abilities, and their physical and mental 
maturity. The aim of this article was to find out how students at different age levels (students of 
secondary school and elementary schools) understand and observe the principles of safety and health 
which is a central prerequisite in preparedness for future occupation. In the conclusion part of this 
paper, we present some solution suggestions; highlight the importance of suitable curricula at schools 
and educational institutions. Education methods must reflect current, valid and enforceable safety and 
health regulations at work. It is therefore essential that risk assessment is included in the education 
process. 
KEYWORDS: Occupational safety and health, questionnaires, risk, elementary school, secondary 
school, safety level 
 
1 ÚVOD  

Značne ohrozenou skupinou v našej spoločnosti, z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, sú mladí ľudia. Títo často pracujú za podmienok, keď nie je vylúčené alebo v akceptovateľnej 
miere minimalizované pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a 
pracovného prostredia na ich zdravie. Dôvodom je aj to, že si jestvujúce riziká dostatočne 
neuvedomujú a často ani nevedia ako presadiť praktické riešenia pre bezpečnosť seba a svojho okolia 
(Marková, 2012). 
V Európe je riziko pracovných úrazov mladých zamestnancov o 25-40 % vyššie ako u iných vekových 
skupín (Schneider, 2007). Tieto zistenia podporujú ďalšie štúdie, ktoré skúmajú zdravie a bezpečnosť 
pri práci medzi mládežou (Raykov & Taylor, 2013; Balanay et al, 2014; ENETOSH,2014). Úrazy a 
poškodenie zdravia mladých zamestnancov môže byť aj s následkami do konca života a môže sa 
v dôsledku pracovného úrazu skončiť aj smrťou. Úrazy mladých ľudí sú takmer každodennými 
udalosťami a vážnou hrozbou pre 58 miliónov mladých v EÚ (ÚVZ, 2014). 
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Všetky vzdelávacie  zariadenia (školské i mimoškolské) majú v oblasti bezpečnosti a hygieny dve 
základné povinnosti: 
 Vychovávať učiacich sa jednotlivcov (žiakov, študentov) k bezpečnosti a hygiene práce a k 

bezpečnému správaniu, 
 zabezpečiť podmienky pre bezpečnú a zdraviu nezávadnú prácu učiacich sa jednotlivcov, 

vyučujúcich a ostatných pracovníkov vzdelávacieho zariadenia (Tureková et al, 2017; Hlavičková 
& Kuhnová, 2009, Novotný et al, 2014). 

 
Organizátori vzdelávania musia mať na zreteli starostlivosť o bezpečnosť a hygienu prácu, pretože 

táto má okrem humánneho charakteru i ekonomický dosah a výchovný zámer (Tureková et al, 2015). 
Prostredie vzdelávania je samo nositeľom prostriedku výchovných cieľov (Končeková,2010). 
Skúsenosti a návyky k bezpečnej práci a k obozretnému a ohľaduplnému konaniu sa mimoriadne 
pozitívne odrážajú nielen vo vzdelávacom procese, ale i v profesiovom zaradení absolventov 
vzdelávania v praktickom živote (Hoffman & Bresciani, 2012). 

K najdôležitejším zásadám  pri plnení požiadaviek BOZP v školských zariadeniach patrí:  
 vyhľadávanie a identifikácia nebezpečenstiev, hodnotenie a posúdenie rizík, 
 výučba BOZP, 
 poskytovanie prvej pomoci, 
 evidencia a dokumentácia úrazov, 
 previerky BOZP, 
 revízie a kontroly zariadení, 
 dokumentácia BOZP, 
 opakovanie práv a povinností všetkých zainteresovaných, 
 práca s biologickými a chemickými faktormi, 
 čistota  a hygiena, 
 zákaz fajčenia v škole, 
 požiarna ochrana, 
 práca žien a mladistvých, 
 ergonómia (Hašková & Manduľáková, 2017). 
 
2 POUŽITÉ METÓDY 
 

Cieľom nášho výskumu bolo porovnať vnímanie prevencie rizík žiakov základnej a strednej 
školy a zistiť ich postoj k BOZP v závislosti aj mentálneho  myslenia. Ako výskumná techniku sme 
použili dotazníkový prieskum. Dotazník pre žiakov bol neštandardizovaný, škálovaný  a okruh otázok 
smeroval k zisteniam v oblasti tém, ktorá sú usporiadané ako položky v dotazníku: 

 
Položka 1: včasné rozpoznanie nebezpečných látok a predmetov,  
Položka 2: dodržiavanie čistoty a poriadku na svojom mieste, 
Položka 3: ochrana svojho zdravia a iných osôb, 
Položka 4: porušenie školského poriadku, 
Položka 5: hluk v škole, 
Položka 6: problematika prvej pomoci. 
 

Postojovo-vedomostný dotazník obsahoval päťstupňové slovné hodnotenie. Podstatou 
Likertovej škály je, že alternatívy odpovedí na položky sú odstupňované podľa intenzity usporiadané 
v našom prípade smere zľava doprava (Aleš, 2013). Odpovede skôr áno a skôr nie sme pridali medzi 
stupne škál ako prostriedkov na jemnejšie rozrôznenie odpovedí (resp. postojov). Rozdiely medzi 
slovne vyjadrenou intenzitou sme sa snažili sformulovať, tak boli odpovede jednoznačne pochopiteľné 
a zároveň odpovede mohli identifikovať menšiu alebo väčšiu intenzitu súhlasu či nesúhlasu (Tabuľka 
1).  
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Tabuľka 1.  Význam odpovedí päťstupňového slovného škálovania v dotazníku (Page-Bucci, 2003) 

Odpoveď Vyjadrenie postoja alebo poznatku Vyjadrenie časovej intenzity 
Áno Silne súhlasím Veľmi často 
Skôr áno Súhlasím Často 
Možno Neviem s určitosťou Občas 
Možno nie Nesúhlasím Veľmi zriedka 
Nie Silne nesúhlasím Nikdy 

 
Otázky kladené v dotazníku žiakom ZŠ (19 otázok), ako aj SŠ (23 otázok) vychádzali z práv a 
povinností žiakov, o ktorých sú oboznamovaní minimálne na začiatku školského roka, zo všeobecných 
zásad ochrany zdravia žiaka, zo všeobecných zásad bezpečnosti a identifikovania rizika. 
Pre účely nášho výskumu sme pracovali s vzorkami respondentov rôznych vekových kategórií. Išlo 
o zámerný výber respondentov tak, aby bola vzorka opytovaných respondentov reprezentatívna. 
Respondenti SŠ študenti gymnázií (102 žiakov) a aj študenti stredných odborných škôl (87 žiakov). 
Dotazník pre žiakov SŠ bol v niektorých položkách čiastočne odlišný od dotazníka pre žiakov ZŠ, 
rešpektujúc vek a primeranú mentálnu zrelosť žiakov. Do prieskumu ZŠ boli zapojení žiaci 5.-teho,      
7.-meho a 9.-teho ročníka v počte 406 žiakov. Výsledky sú uvádzané už ako priemerné hodnoty 
(Bagalová, 2015, Tureková & Bagalová, 2018). 
 
3 VÝSLEDKY 

Žiaci prichádzajú počas vyučovacieho procesu do kontaktu s materiálmi, ktorú môžu byť pre 
nich nebezpečné z hľadiska existujúcich vlastností fyzikálnych, chemických alebo biologických 
(Owen-Jackson, 2015). Včas rozpoznať tieto nebezpečenstvá a určiť správny postup, aby nedošlo 
k úrazu je základom úspešnej prevencie. Preto aj prvá otázka smerovala k včasnému rozpoznaniu 
nebezpečenstiev, ktoré vyplývajú z rôznych vlastností predmetov, výrobkov, látok. Porovnanie 
odpovedí žiakov SŠ a ZŠ na položku 1: „Myslíš si, že je dobré vedieť, aké predmety a látky sú pre 
teba nebezpečné?“ je na obrázku 1. 

 
Obrázok 1. Odpovede na položku „Myslíš si, že je dobré vedieť, aké predmety a látky sú pre teba 

nebezpečné? 
 

Väčší rešpekt pred nebezpečenstvom z hľadiska nebezpečných vlastností látok a predmetov, 
ktoré nás obklopujú v každodennom živote, majú žiaci základných škôl. Pod tento výsledok sa 
podpisuje aj vekový rozdiel respondentov. 
Predpokladáme, že existuje závislosť medzi druhom školy (základná a stredná) a odpoveďami na 
položku „Myslíš si, že je dobré vedieť, aké predmety a látky sú pre teba nebezpečné?“. Na zistenie 
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tejto závislosti sme použili CHI-kvadrát test (Tabuľka 2), v ktorom je určená hladina významnosti 
(alfa) 0,05. Hodnoty nižšie ako toto číslo poukazujú na vzniknutú závislosť.  
 
Tabuľka 2. CHI-kvadrát test závislosti medzi druhom školy a odpoveďami na položku „Myslíš si, že je 
dobré vedieť, aké predmety a látky sú pre teba nebezpečné?“ 

Možnosti škola 
správna odpoveď nesprávna odpoveď 

spolu 

SŠ 172,3789649 20,62103506 193 
ZŠ 362,6210351 43,37896494 406 

spolu 535 64 599 

H0 Neexistuje závislosť medzi druhom školy a odpoveďami na otázku. 

H1 Existuje závislosť medzi druhom školy a odpoveďami na otázku. 

                                                                                          CHI vyp 0,000805 

                                                                                   alfa 0,05 

 
Hodnota 0,000805 potvrdzuje H1: Existuje závislosť medzi druhom školy a odpoveďami na 

otázku. 
V odpovediach žiakov na kladenú otázku je štatisticky významný rozdiel v závislosti od 
navštevovanej školy (základnej alebo strednej školy). Až o 30,1 % viac žiakov ZŠ v porovnaní so 
žiakmi SŠ považuje za dobré vedieť, aké predmety a látky sú pre nich nebezpečné.  
Nielen v školskom ale aj v pracovnom prostredí platí, že v čistom a organizovanom pracovisku sú 
procesy pod kontrolou človeka. Takéto pracovisko je základnou požiadavkou modernej efektívnej 
firmy a bezpečnej školy. Preto ďalšia opytovaná oblasť smerovala k zisteniu dodržiavania týchto zásad 
u žiakov a študentov (Obrázok 2). 
 

 
Obrázok 2. Odpovede na položku „Udržuješ na svojom mieste a v triede čistotu a poriadok?“ 

 
Žiaci na SŠ vo väčšej miere vyjadrili silný súhlas a žiaci na ZŠ čiastočný súhlas, že udržujú na 

svojom mieste a v triede čistotu a poriadok. Vzhľadom k veľkej subjektivizácii, bola táto položka 
v ďalšom prieskume verifikovaná aj učiteľmi ZŠ. Domnievame sa (Bagalová, 2015), že odpovede 
učiteľov objektívnejšie odzrkadľujú skutočný postoj žiakov k udržiavaniu poriadku v triede. Na 
potvrdenie alebo vyvrátenie tvrdení žiakov ZŠ, kde žiaci vo väčšej miere tvrdia, že udržujú na svojom 
mieste a v triede čistotu a poriadok, sme v dotazníku pre učiteľov začlenili položku „Vedia žiaci na 
svojom mieste udržiavať poriadok?“ Jednoznačne z výsledkov dotazníkov možno konštatovať, že 
názory na poriadok a čistotu v triede sú diametrálne rozdielne. 

Školský zákon SR stanovuje povinnosť škôl poskytovať nevyhnutní informácie  na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. Znamená to  vzdelávať deti tak, aby vedeli predvídať negatívne 
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dopady svojej činnosti a v kolektíve upozorňovať na exitujúce nebezpečenstvá, vedúce k ohrozeniu 
zdravia. Tam smerovala aj položka 3 (Obrázok 3). 

 
Obrázok 3. Odpovede žiakov ZŠ na položku 3 „Upozornil si spolužiaka, ak svojou činnosťou 

ohrozoval svoje zdravie a zdravie iných?“ 
 

Z výsledkov vyplýva, že na stredných školách exituje lepšia komunikácia medzi žiakmi 
a schopnosťou upozorniť na negatívne dôsledky na zdraví. 
Fajčenie v objekte škole je v zmysle školského zákona v SR zakázané. Dodržiavanie tohto príkazu 
sformulovanou nepriamou otázkou „Vieš o tom, že tvoji spolužiaci tajne fajčia v priestoroch školy?“ 
je znázornené na obrázku 4. 

 
Obrázok 4  Odpovede žiakov SŠ a ZŠ na položku „Vieš o tom, že tvoji spolužiaci tajne fajčia 

v priestoroch školy?“ 
 

Väčšina žiakov na ZŠ sa vyjadrila, že ich spolužiaci nefajčia v priestoroch školy, na rozdiel od 
SŠ, kde až 2/3 žiakov vedia, že ich spolužiaci tajne fajčia a porušujú školské pravidlá. 
Nadmerný hluk je nebezpečným fyzikálnym faktorom v škole. Porovnanie odpovedí žiakov SŠ a ZŠ 
na položku „Prekáža ti počas prestávky na chodbe príliš veľký hluk?“ je na obrázku 5. 

 
Obrázok 5.  Odpovede žiakov SŠ a ZŠ na položku „Prekáža ti počas prestávky na chodbe príliš veľký 

hluk?“ 



 

 113 

Žiakom na SŠ prekáža hluk počas prestávky menej ako žiakom na ZŠ.  
Posledná otázka smerovala k poskytovaniu prvej pomoci, výsledky sú graficky spracované na 
Obrázkoch 6 a 7. Otázky boli kladené rozdielne, pretože vzhľadom aj na vedomosti žiakov sa 
predpokladal iný stupeň poznania. 

  
Obrázok 6. Odpovede žiakov SŠ na položku 
“Vieš ako pomôcť spolužiakovi keby, ak by utrpel 
úraz elektrickým prúdom?“ 

Obrázok  7.  “ Odpovede žiakov ZŠ na položku 
„Je pri bezvedomí spolužiaka nutná masáž 
srdca?“ 

 
 

4 DISKUSIA 
Výsledky odpovedí na opytované položky uvádza Tabuľka 3. 
Tabuľka 3 Sumárne výsledky dotazníka 

Odpovede v % Č. 
p.  

Znenie položky Typ 
školy Yes Rather 

yes 
Maybe Rather 

no 
No 

SŠ 28.6 51.8 18.0 1.1 0.5 1 „Myslíš si, že je dobré vedieť, aké 
predmety a látky sú pre teba 
nebezpečné?“ 

ZŠ 82.0 11.1 4.4 0.5 2.0 

SŠ 57.7  23.8  13.2  1.6  3.7  „Udržuješ na svojom mieste a v 
triede čistotu a poriadok?“ ZŠ 38.9  40.1  13.8  5.4  1.8 

2 

„Vedia žiaci na svojom mieste 
udržiavať poriadok?“ 

učitelia 2.3 30.2 24.4 29.1 14.0 

SŠ 57.7  23.8  13.2  1.6  3.7  3 „Upozornil si spolužiaka, ak svojou 
činnosťou ohrozoval svoje zdravie a 
zdravie iných?“ 

ZŠ 34.5  21.7  22.2  9.1  12.5  

SŠ 60.3 12.2 6.3 9.0 12.2 4 „Vieš o tom, že tvoji spolužiaci 
tajne fajčia v priestoroch školy?“ ZŠ 11.6 3.0 14.3 10.8 60.3 

SŠ 20.6 11.6 22.8 38.6 6.4 5 Prekáža ti počas prestávky v triede 
a na chodbe príliš veľký hluk?  ZŠ 28.6 16.5 14.7 17.0 23.2 
“Vieš ako pomôcť spolužiakovi 
keby, ak by utrpel úraz elektrickým 
prúdom?“ 

SŠ 4.2 28.6 37.0 18.0 12.2 6 

„Je pri bezvedomí spolužiaka nutná 
masáž srdca?“ 

ZŠ 28.8 21.7 26.6 10.1 12.8 

 
4.1 Položka číslo jedna 
Včasné rozpoznanie nebezpečenstva materiálu, látky, predmetu alebo výrobku je základným 
predpokladom ďalšej správnej a bezpečnej manipulácie s ním.. Ostražitosť, rešpekt, predvídavosť bola 
vyššia u žiakov základných škôl  ako ukazuje sumára tabuľka 3. 
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Až 82 % žiakov základnej školy sa domnieva, že je dôležité pred akoukoľvek manipuláciou s látkou 
vedieť o možných nebezpečenstvách, ale u žiakov stredných škôl je to iba 28,6%.  Táto skutočnosť je 
spôsobená vekovým rozdielom a hlavne dospievaním. Žiaci 15-roční vstupujú do obdobia pubertálnaj 
revolty, ktorá narušuje zvyklosti vštepované školou a rodinou. Cieľavedomé porušovanie pravidiel 
a prikláňanie sa k pravidlám rovesníckej skupiny, snaha vynikať zo zaužívaných pravidiel, strata 
ostražitosti je charakteristická pre toto vývinové obdobie, čím sa táto skupina detí stáva zraniteľnejšou 
aj z hľadiska úrazovosti na stredných školách. 
CHI- kvadrát test závislosti medzi druhom školy a odpoveďami na danú položku na hladine 
významnosti α= 0,05 potvrdil, že výsledky odpovedí sú značne ovplyvnené typom navštevovanej 
školy. 
 
4.2 Položka číslo dva 
Žiakom vyplýva zo školského poriadku povinnosť udržiavať si na svojom mieste poriadok. Mnohé 
manažérske systémy riadenia bezpečnosti sú založené práve na poriadku a systemizácii. Napríklad 
metóda 5S (Obrázok 8) je súbor princípov pre vytváranie a udržanie organizovaného, čistého a vysoko 
výkonného pracoviska, ktoré je základným predpokladom pre minimalizáciu pracovnej úrazovosti 
(Pearson, 1900). 

 
Obrázok 8. Princípy 5S metódy (Woolner & Hall, 2010) 

 
V položke 2: „Udržuješ na svojom mieste a v triede čistotu a poriadok?“, sú výsledky žiakov 
konfrontované s poznatkami učiteľov ZŠ. Sebahodnotenie žiakov nekorešponduje s hodnotením  
učiteľov, aj keď otázka pre nich bola formulovaná inak: „Vedia žiaci na svojom mieste udržiavať 
poriadok?“ V školskom poriadku, s ktorým sú žiaci každý rok oboznamovaní, je zakotvená povinnosť 
udržiavať poriadok a čistotu. Tento „návyk“ patrí k základným atribútom v celoživotnom správaní 
jedinca  aj v budúcom povolaní.  
 
4.3 Položka číslo tri 
V ďalšej otázke sme sa venovali ochrane života a zdravia, pričom sme použili nepriamu formulácia 
otázky: „Upozornil si spolužiaka, ak svojou činnosťou ohrozoval svoje zdravie a zdravie iných?“ 
porovnanie odpovedí je v Tabuľke 3. 
Z dotazníka sa javí, že žiaci strednej školy už vedia rozpoznať následky ohrozenia a prípadného rizika. 
Až takmer 13 % žiakov ZS neupozorní spolužiaka na dôsledky, pričom príčiny sú môžu byť rôzne 
napríklad nezáujem, strach, neuposlúchnutie, výsmech a podobne. 
 
4.4 Položka číslo štyri 
Podľa štatistík (White Papers & Case Studies) k najčastejším dôvodom, prečo deti začínajú fajčiť 
patria: prajú si byť nezávislé, iné, fajčia ich priatelia, zakazujú im to rodičia, je pre nich vzorom nejaká 
populárna osoba. Neexistuje vždy len jedna príčina. Deti s fajčením často experimentujú a domnievajú 
sa, že môžu prestať, kedykoľvek budú chcieť. Fajčenie je však silne návykové a väčšina detí neskôr 
nie je schopná s fajčením prestať. Veď viac ako 80 % dnes dospelých fajčiarov začalo fajčiť v detstve 

http://www.listaintl.com/resource-center/white-papers-and-case-studies/white-papers
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či v rannom dospievaní. Aj výsledky v dotazníku potvrdili, že stredoškoláci sú kritickou skupinou, 
kam siahajú počiatky tohto zlozvyku (ÚVZ, 2009). 
4.5 Položka číslo päť 
Vývoj každého jedinca prebieha podľa zákonitostí rastu a dozrievania po stránke biologickej, 
mentálnej a sociálnej, preto aj pociťovanie hluku u rôznych vekových skupín je rozdielna (Michalska, 
& Szewieczek,2007).  Stansfeld (2003) uvádza, že dôsledky účinkov hluku ovplyvňujú kognitívnu 
výkonnosť či správanie. Zvýšená hlučnosť na pracovisku tiež ukazuje určitú asociáciu so zvýšeným 
krvným tlakom.  Môže byť spojená aj s rizikom vzniku duševných a fyzických ochorení. Hluk má 
zdravotný vplyv na výkon, produktivitu a sociálne správanie žiaka. Hlavným zdrojom rušivého hluku 
sú spontánne prejavy žiakov, ako je krik až rev, dupot a hluk z ich pohybu, ktoré sú z hľadiska cieľov 
školy neúčelné, ale škola s rizikom ich výskytu musí počítať a predchádzať im vytváraním 
optimálnych podmienok akustickej pohody. Výsledok dotazníkového prieskumu potvrdil, že na hluk 
sú v malej miere vnímavejší žiaci základných škôl (Stansfeld & Matheson, 2003; Shield & Dockrell, 
2004). 
 
4.6 Položka číslo šesť 
Formulácia otázky kedy poskytovať oživovacie úkony bola kladená pre žiakov ZŠ s cieľom uvedomiť 
si, čo znamená bezvedomie. 12,8 % žiakov odpovedalo správne, že pri bezvedomí spolužiaka nie je 
nutná masáž srdca, ale 1/2 žiakov ZŠ pripúšťa, že pri bezvedomí sa vykonáva aj masáž srdca. 
Obdobou bola otázka žiakom ZŠ, či sú schopní poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom. 
Väčšina žiakov SŠ (37 %) sa však vyjadrila neurčito – odpoveďou možno (Bydžovský, 2004; 
Abernethy, 2003; IFRC, 2009). 
 
5 ZÁVER  

 
Celý vývoj človeka je poznamenaný učením sa, poznávaním, diferenciáciou správneho 

a nesprávneho. Tieto návyky získavajú výchovou v rodine a v škole. Preto je potrebné realizovať 
vzdelávanie v oblasti BOZP takým spôsobom, aby žiaci dokázali predchádzať nebezpečenstvám. 
Dotazníkový prieskum poukázal, že hoci každoročne sú žiaci oboznamovaní so školským poriadkom, 
jeho dodržiavanie nie je samozrejmé. Bolo by vhodné   inovovať metódy a formy, akými sú žiaci 
oboznamovaní so svojimi právami a povinnosťami na začiatku školského roka a obohatiť ich hlavne 
o modelová situácie, praktické príklady z bežného života a využívať na oboznamovanie aj počítačovú 
techniku.  

Vnútorné prostredie, v ktorom prebieha výučba, ale aj v čase prestávok vplýva nielen na 
psychiku žiaka, ale aj na zdravie a jeho výkonnosť. Najčastejším problémom v školách, je vysoká 
hladina hluku, nedostačujúce osvetlenie a problém s nadmernou koncentráciou oxidu uhličitého. 
Nadmernú hlučnosť, ktorú výsledky prieskumu preukázali, možno riešiť organizačne alebo ako 
ukazujú niektoré štúdie akustickými úpravami objektov. 

Stále zostávajú medzery vo vzdelávaní žiakov v oblasti záchrany života a aj to je oblasť, 
v ktorej možno využiť všetky prostriedky, formy a metódy, aby výučba a dosiahnutie požadovaných 
vedomostí bolo efektívne. Táto oblasť bola popísaná v mnohých výskumných prácach a je potrebné jej 
účinnú implementáciu v pedagogickej praxi a v celoživotnom inžinierskom vzdelávaní. 

Možno nájsť lineárnu prepojenosť  medzi výchovou k bezpečnosti a technickým vzdelávaním, 
pretože každé technické riešenie musí spĺňať atribúty bezpečnosti zvlášť v školskom prostredí.  

Naším prieskumom bolo potvrdené, že informovanosť a vzdelávanie žiakov na ZŠ a SŠ v 
otázkach OSH  má dobrú úroveň, ale aj naďalej pretrvávajú vo výchovno-vzdelávacom procese 
problematické momenty, ktoré sú významnejšie na stredných školách (napríklad fajčenie,  poriadok v 
triede). Tieto zistenia  nekorešpondujú napríklad so  štatistikou úrazovosti v Slovenskej republike. 
Štatisticky bolo potvrdené, že vzdelanostná úroveň o nebezpečných látkach a predmetoch rastie 
úmerne so stupňom vzdelania. Dotazníkom bola zistená nízka úroveň vzdelávania v predlekárskej 
prvej pomoci nielen u žiakov ZŠ a SŠ, ale aj u učiteľov základných škôl.  

Preto je potrebné začleniť do prípravy budúcich učiteľov aj vzdelávanie v oblasti BOZP takým 
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spôsobom, aby boli schopní identifikovať nebezpečenstvá vznikajúce v edukačnom procese a poznať 
nástroje ich eliminácie. 
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